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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

                     รหัสหลักสูตร  : 0502 

        ภาษาไทย           : หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ  

                                                      สาขาวิชาดนตรแีละนาฏศลิป์ 

   ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Fine and Applied Arts  

            Program in Music and Dance 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

        ชื่อเต็ม (ไทย)         :ศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ 

                                                     (ดนตรีและนาฏศลิป์) 

                   ชื่อย่อ  (ไทย)   : ศป.บ. (ดนตรีและนาฏศลิป์) 

       ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Fine and Applied Arts  

            (Music and Dance) 

         ชื่อย่อ  (อังกฤษ)   : B.F.A. (Music and Dance) 

3. แขนงวชิา 

   1. ดนตรี 

       2. นาฏศิลป์ 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

    จำนวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
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            5.2  ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรทางวิชาการ 

         5.3 ภาษาที่ใช้ 

    ภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

                 รับนิสิตไทยและนสิิตต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

    ไม่มี 

       5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

   ให้ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีและนาฏศลิป)์  

                 มหาวิทยาลัยพะเยา  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1  ปรับปรุงจากหลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศลิป์    

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เป็น หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน  

    ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2564 

 6.2 คณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

               เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที 1 วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที ่4 วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

       6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบ   

               หลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลกัสูตร ในการประชุม  

   ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

            หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามมาตรฐานระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาศลิปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศกึษา 2566 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1 ศลิปิน  

8.2 บุคลากรทางการศึกษา 

8.3 นักวิจัยและนักวิชาการ 

8.4 ธุรกิจและอุตสาหกรรมดนตรแีละนาฏศลิป์ 

8.6 อาชีพ อิสระ เช่น  ผู้ สร้างสรรค์ ทางด้ าน นาฏศิลป์  นั กประพั นธ์ เพลง  

                   นักเรียบเรียงเสียงประสาน ผู้ปรับวงดนตรีสากล และวิทยากรทางด้านดนตรี
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ช่ือ – สกลุ 
เลขบตัรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหนง่ 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่สำเร็จ 

การศกึษา 

1 นายศราวุธ จันทรขำ 36099001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม 

ศศ.บ. 

นาฏยศิลป์ไทย 

นาฏศิลป์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 

2547 

2 นายกติต์ิธเนศ ศิรสุิริยเสรี                                                          11014002XXXXX อาจารย ์ ศศ.ม. 

ศป.บ. 

ดุริยางค์ไทย 

ดุริยางคศิลป ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2551 

2549 

3 นายธนพงศ์ เด็ดแกว้ 16599002XXXXX อาจารย ์ ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

วิทยาการดนตรแีละ

นาฎศิลป์ 

ดุริยางคศาสตร์สากล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

 

2552 

4 นายรัตนะ ตาแปง 35701007XXXXX อาจารย ์ ศศ.ม. 

บธ.บ. 

วัฒนธรรมศึกษา 

การจัดการ 

การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

2555 

2547 

5 นางสาวธนันยวรรณ  

ศรีทรัพโยทยั 

11027002XXXXX อาจารย ์ ศศ.ม 

ศศ.บ. (เกยีรตินิยม

อันดับ 2) 

นาฏยศิลป์ไทย 

นาฏยศิลป์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2563 

2558 

6 นางสาวปรียาชนก   

เกษสวุรรณ 

15009000XXXXX อาจารย ์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

ศิลปไทย 

ศิลปไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2553 

2550 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  10.1  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

 11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ดนตรีและนาฏศิลป์กำหนดให้อยู่ในกลุ่มของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 

Economy) เพราะดนตรีและนาฏศิลป์เป็นการสร้างมูลค่าจากที่เกิดจากแนวคิดของมนุษย์

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บนรากฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งานและการใช้

ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม  การสั่งสมความรู้ของสังคม และ

เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่  โดยได้จัดอยู่ในรูปแบบประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ

ประเทศสหราชอาณาจักร ใช้การแยกตามประเภทสินค้าและบริการ ประเภทการใช้วัฒนธรรม

หรือ ศิลปะเป็นหลัก องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ใช้ประเด็นด้านลิขสิทธิ์เป็นตัวกำหนด 

และดนตรีสากลเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม และการแสดง ประเภทของเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และ องค์กร

เพื่อการศกึษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการสื่อสาร (UNESCO)  

  ในปัจจุบันดนตรีและนาฏศิลป์ ได้กลายเป็นเศรษฐกิจระดับอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ (Creative Industries) มีการจัดตั้งบริษัทผลิตงานเพลงมากมาย มียอดการจำหน่าย

ผลงานเพลงของศิลปินของค่ายเพลงสูงมาก รวมบริษัทการซื้อขายเครื่องดนตรี ตลอดจน

โรงเรียนดนตรีเอกชน โรงเรียนสอนนาฏศิลป์ สามารถสร้างเงินหมุนเวียนและสร้างมูลค่าเพิ่มใน

ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงอัตราการพัฒนาของดนตรีและ

นาฏศิลป์ ดังเห็นได้จากการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ศาสตร์ดังกล่าวมีส่วนในการพัฒนาสินค้า 

นับว่าเป็นสิ่ งที่ สำคัญ อย่างมากอย่างหนึ่ งในการสร้างมูลค่ าของสินค้ าต่าง ๆ ให้กับ

ผูป้ระกอบการ 

    11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  การวางแผนหลักสูตรได้นำสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

ในด้าน การประยุกต์และปรับใช้วัฒนธรรมต่างชาติใหเ้หมาะสมและมีความสอดคล้องกับสังคมไทย 

วิชาดนตรีและนาฏศิลป์เป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ศิลปะดนตรีบางประเภทที่เข้ามาในประเทศ

สามารถพัฒนาสังคมไทยได้อย่างสอดคล้อง โดยมีการปรับใช้ได้อย่างสมดุล และสามารถสร้าง

กระแสของวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์ได้มาหลายยุคหลายสมัย เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา

สภาพดังกล่าวให้มีความสมดุลกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติฉบับที่ 11 ในทางด้านยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็น

รากฐานที่มั่นคงของประเทศ เป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพ ให้ชุมชนอยู่เย็น  เป็นสุข มีกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพชีวิต มีดุลยภาพในการดำรงชีวิตภายใต้วิถีวัฒนธรรมที่ดีงามในชุมชน ขับเคลื่อนการ

เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกับนโยบายด้านการศกึษา ใหม้ีการขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้ผ่านองค์กรต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์  นโยบายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ฟื้นฟู 

และเรียนรู้ความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม เป็นการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้สังคมไทย รวมทั้งสามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคมไทย เพื่อสร้าง

สังคมให้เป็นสังคมที่สมบูรณ์แบบผลิต และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์มาใช้ได้อย่างสอดคล้องกับ

สภาพสังคมปัจจบุัน 

              การวางแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้มุ่งเน้นประเด็นด้านยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี ซึ่งคำนึงถึง แผนแม่บท (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นการผลิต

บัณฑิตเพื่อไปทำงานเข้ากับคนทุกช่วงวัย การมจีิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการ

มีสติปัญญา ด้วยการสร้างรายวิชาเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นและผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง ควบคู่

กับการสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีพัฒนาการเรียนรู้ ส่งสเริมให้พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาที่

หลากหลาย ออกแบบการเรียนรู้ใหม่มุ่งเน้นการใชเ้ทคโนโลยีในการศึกษา เปลี่ยนบทบาทของครู

เป็นผู้แนะนำ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และนำไปใช้ในสังคมให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง

และบริบทของสังคมในยุคปัจจุบัน 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ  

พันธกิจของสถาบัน  

       12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

                       การพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา จะต้อง

ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม

รูปการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป ดนตรีและนาฏศิลป์มีส่วนในการพัฒนา

เศรษฐกิจในรูปของงานสร้างสรรค์สู่ตลาดโลก  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตร์ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาประเทศ การให้ความรู้ความสามารถทางด้าน

ดนตรี สามารถแสดงดนตรี การจัดการดนตรีและนาฏศิลป์ จัดระบบเสียง ควบคุมระบบเสียง 

ทำให้มีความมั่นใจที่จะก้าวไปสู่วงการดนตรีและนาฏศิลป์ และวิชาการระดับประเทศและ

นานาชาติได้ ดังนั้น คณะฯ จึงได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถ มาปรับ

ใช้และยึดหลักการมาตรฐานสากล   โดยบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถในการนำองค์ความรู้
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มาใช้ปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูง ในการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ของตนเองให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวัฒนธรรม กฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ

ดนตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถปรับตัวเข้ากับ

งานด้านวิชาการดนตรีและนาฏศิลป์ งานด้านระดับปฏิบัติการวิชาชีพดนตรีและนาฏศิลป์อย่างมี

คุณธรรม จรยิธรรม อันดีงามของมหาวิทยาลัยและสังคม 

               12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

                     การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและ

นาฏศิลป์ มีความเกี่ยวพันกับพันธกิจของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์     

ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูต้ามหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่ประโยชน์

ต่อสังคมและเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน การพัฒนาความพร้อมของนิสิตที่เข้าเรียนตาม

หลักสูตรพัฒนาระบบการบริหารการวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในหลักสูตร 

การพัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สังคมและการอยู่และ

เรียนอย่างมีความสุข และการพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่องานวิชาการและการ

พัฒนาท้องถิ่นสนับสนุน  การทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปกรรม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”  โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมครอบคลุมพันธกิจการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานและเป็นคนดีของสังคม การ

สร้างงานวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน การทำนุบำรุงภูมิ

ปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล และรวมทั้งการบริหารจัดการ

อย่างมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรรมาภบิาล 

                     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธ

กิจในการบริหารงานภายในคณะ เพื่อการสร้างการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ครบ

สมบูรณ์ทุกด้านโดยมีพันธกิจที่ตอบสนองการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 

            1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่าง

มีความสุข จบไปมีงานทำและเป็นคนดีของสังคม 

            2. เพื่อทำการวิจัยที่ เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่  (Collective Intelligence) 

เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province)  

            3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง

ของชุมชน(Community Empowerment)  

            4. เพื่อทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น            

(Local Wisdom) สู่สากล 

            5. เพื่อการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่น

ในธรรมาภบิาล 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

            13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

                        13.1.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

                         001101  การใช้ภาษาไทย                                                3(2-2-5) 

                                     Usage of Thai Language 

                         001102   ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม                                    3(2-2-5) 

                                 Ready English 

                         001103   ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                                     3(2-2-5) 

                                 Explorative English 

     001204   ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                                        3(2-2-5) 

                                     Step UP English 

                         002201  พลเมอืงใจอาสา                                              3(2-2-5) 

                                     Citizen Mind by Citizenship 

                         002202   สังคมพหุวัฒนธรรม                                         3(2-2-5) 

                                      Multicultural Society 

                         003201   การสื่อสารในสังคมดิจทิัล                                   3(2-2-5) 

                                      Communication in Digital Society 

                         003202   การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม                        3(2-2-5) 

                                      Health and Environmental Management 

                         004101    ศลิปะในการดำเนนิชีวติ                                      3(2-2-5) 

                                      Arts of Living 

                         004201    บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม                   3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

       13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ    

                                      -ไม่มี- 

 

            13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    ไม่มี 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    ไม่มี 
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 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปจำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และ

ได้ดำเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน 

คณบดี เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ  

เป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่    พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กำกับ ติดตาม 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

        3) คณะกรรมการประจำรายวิชาทำหน้าทีป่ระสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการในรายวิชาเป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และจัดระบบการบริหารจัดการโดยการกำหนดหน้าที่ความ

รับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คือทำหน้าที่

ประสานงาน/ช่วยประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา และอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา/

คณะวิชาอื่น หรือสถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนิสิต ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตาราง

เรียน และการประเมนิผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

                     ดนตรีและนาฏศิลป์ ศาสตร์แห่งการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา สร้างคน  

สร้างงาน สร้างสรรค์สุนทรียะ บูรณาการภูมิปัญญา วิชาการ วิชาชีพสู่สังคม 

   1.2 ความสำคัญ  

    ดนตรีและนาฏศิลป์เป็นสาขาที่มีความสำคัญสาขาหนึ่งในทางด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจของชาติ เพราะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การศึกษาและวัฒนธรรม ปัจจุบัน 

สถานปฏิบัติการและองค์กรทั้งของรัฐและเอกชนมีความต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถเพื่อ

ปฏิบัติงานทางทั้งด้านดนตรีและนาฏศิลป์ทั้งในฐานะผู้สอน ผู้ควบคุมวง ผู้ผลิตงานเพลงใน

บริษัท ผู้สร้างสรรค์และออกแบบท่ารำ เป็นต้น ซึ่งบัณฑิตจะเป็นบุคลากรสำคัญในการช่วยให้

เกิดผลงานดนตรีและนาฏศิลป์ที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สามารถสร้างรายได้ให้แก่

บริษัทหรอืสร้างช่ือเสียงให้กับสถาบันได้อย่างหลากหลาย 

                   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ วางแนวทาง

ความพร้อมทางวิชาการ ซึ่งจะง่ายต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการของสังคม เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยใช้หลัก

วิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นบุคลที่มีภาวะผู้นำภายใต้ความ

สำนึกในคุณธรรม และจริยธรรม ยังเน้นให้นิสิตมีความชำนาญเฉพาะทางทั้งทางด้านดนตรีและ

นาฏศิลป์ เพื่อตอบรับกับความต้องการของสังคมและชุมชนได้อย่างเหมะสมและมีประสิทธิภาพ 

ควบคู่กับการนำความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดนตรี และระบบเสียง มาปรับใช้ให้เกิด

ประโยชน์เพื่อให้ได้งานดนตรีและนาฏศิลป์ที่มีคุณภาพสูงสุด และเน้นให้นิสิตมีความชำนาญ

เฉพาะทางดนตรแีละนาฏศลิป์ เพื่อตอบรับกับความตอ้งการของสังคมและชุมชน  

1.3 วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

    หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มีวัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี ้ 

1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑติที่มคีุณธรรม จริยธรรม จติสำนึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทาง  

       ศลิปะ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์   

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานบูรณาการความรู้เป็น 

ประโยชน์ต่อสังคม และสามารถนำไปประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับ

ที่สูงขึน้ 
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 1.3.3  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน

คุณค่าทางสุนทรียะได้อย่างมจีติวิญญาณ 

            1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการ

จัดการทางดนตรีและนาฏศลิป์ 

              1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสื่อสาร สามารถใช้เทคโนโลยีและนำเสนอ

แนวความคิดที่เป็นรูปธรรมผ่านผลงานทางดนตรีและนาฏศลิป์ได้ 

             1.3.6 เพื่อผลิตบัณฑิตที่แสดงออกและพัฒนาทักษะทางดนตรีและนาฏศิลป์ พร้อมที่

จะสามารถบูรณาการความรู้ของดนตรีและนาฏศิลป์ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา 

แสวงหาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา วิชาการ การวิจัย การสร้างสรรค์ ประยุกต์ให้

สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมในการสร้างวชิาชีพสู่สังคมได้ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 

12 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

                หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์มีแผนพัฒนา

ปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง    

คาดว่าจะดำเนนิการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรยีนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

 

แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

แผนการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรให้มีมาตรฐาน

ตาม ที่  ส ก อ . ก ำหน ด 

สอดคล้องกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ค ว า ม

ต้องการของผู้ ใช้  และ

การเปลี่ ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 

1) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากล และ

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2) ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานของ สกอ. 

3) ติดตามความต้องการ

ของผู้ใช้ และกาเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี 

1) แต่งตั้งอาจารย์ 

      ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

2) เอกสารหลักสูตร 

3) เอกสารประกอบหลักสูตร 

4) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

5) รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต

ของหน่วยงานผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

แ ผ น ก าร พั ฒ น าก าร

จัดการเรียนการสอนที่

เน้ นผู้ เรียน เป็ นสำคัญ  

ตามมาตรฐานผลการ

เรี ยนรู้ ทั้ ง  5 ด้ านขอ ง 

สกอ. 

1) พัฒ นาอาจารย์ผู้ สอน

โดยเน้นการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

ทั้ง 5 ด้าน 

2) พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

และการเรียนรูด้้วยตนเองของ

นิสติ 

1) จำนวนแผนงาน/กิจกรรม

การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน ใน

การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้ เ รี ย น เป็ น ส ำ คั ญ ต า ม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 

ด้าน 

2) ความพึงพอใจของอาจารย์

และนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
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แผนการพัฒนา   

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

แผนการพัฒนานิสิตให้มี

ความพร้อมในการเรียน

การสอนทั้งภาคทฤษฏี

และภาคปฏิบัติ 

1) พัฒ นาการเรียนรู้ของ

นิสิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

สกอ. บูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตร กับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร การ

บริการวิชาการ และการวิจัย 

จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

ภาคปฏิบัติ โดยเน้นให้นิสิต

ฝึกทักษะและความชำนาญใน

วิชาชีพอย่ างเพี ยงพอและ

ต่ อ เนื่ อ ง  รวม ทั้ งส่ ง เส ริ ม

ศลิปวัฒนธรรม 

2) พั ฒ น าก ร ะ บ ว น ก าร

จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

ภาคปฏิบัติ ที่เน้นการมีส่วน

ร่วมของ บุคลากรในสถาน

ปฏิบัติการ 

3) พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ของอาจารย์และผูช่้วยสอนใน

แหล่งฝกึงาน ให้ทันสมัยอยู่

เสมอ 

1) แผนการพัฒนานิสิตให้มี

ความพร้อมในการเรียนการ

ส อ น ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ

ภาคปฏิบัติ 

2) ราย วิ ช าที่ จั ด ให้ มี ก า ร 

บูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตรกับกิจกรรม

เส ริม หลั กสู ต รการบ ริก าร

วิชาการและการวิจัย 

3) ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ร า ย วิ ช า

ภาคปฏิบัติ  ที่ เน้นให้นิสิตฝึก

ทักษะและความชำนาญในวิชาชีพ

อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 

4) ร้อยละของสถานปฏิบัติการ 

ที่เป็นแหล่งฝึกงานที่บุคลากรมี

ส่วนร่วมในการจัดการเรียน

การสอน 

5) ร้อยละของอาจารย์และ

ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึกงาน ที่

ได้รับการพัฒ นาทักษะด้าน

ดนตรีและนาฏศลิป์ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

   1.1 ระบบ 

        ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ     

มีระยะเวลาศกึษาไม่นอ้ยกว่า 15 สัปดาห์ 

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

                ไม่มี 

   1.3 การเทียบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

                ไม่มี 

2. การดำเนินการหลักสูตร  

    2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรยีนการสอน 

         ภาคการศกึษาต้น       เดือน มิถุนายน      ถึง กันยายน 

         ภาคการศกึษาปลาย   เดือน พฤศจกิายน  ถึง กุมภาพันธ์            

    2.2คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 2.2.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 

 2.2.2 สำเร็จการศกึษาช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า 

 2.2.3  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและ/

หรอืเป็นไปตามข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด  

 2.2.4 การเทียบโอนผลการเรียนรู ้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ และ

ระเบียบข้อบังคับตามที่มหาวิทยาลัยพะเยากำหนด 

   2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

          2.3.1 พืน้ฐานทางด้านดนตรีและนาฏศลิป์ 

          2.3.2 พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ 

   2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3 

          2.4.1 ปรับพืน้ฐานทางดา้นดนตรีและนาฏศลิป์ก่อนเปิดภาคเรียน 

2.4.2 เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องการปรับพืน้ฐานทางด้าน

ภาษาอังกฤษ 
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   2.5 แผนการรับนสิิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 2  30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 3   30 30 30 

ช้ันปีที่ 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    30 30 

 

   2.6 งบประมาณตามแผน     

        ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีความต้องการงบประมาณ

สำหรับหลักสูตร ดังนี้ 

         2.6.1 หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรแีละนาฏศลิป์ 

 
 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดอืน 

   1.2 หมวดค่าจ้างประจำ 

 

126,560 

   50,000 

 

275,268 

60,000 

 

478,867 

70,000 

 

676,825 

80,000 

 

676,825 

80,000 

2. งบดำเนนิการ 

   2.1 หมวดค่าตอบแทน 

   2.2 หมวดค่าใชส้อย 

   2.3 หมวดค่าวัสด ุ

 

265,800 

150,000 

150,000 

 

265,800 

250,000 

250,000 

 

265,800 

350,000 

300,000 

 

265,800 

350,000 

350,000 

 

265,800 

350,000 

200,000 

3. งบลงทุน 

   3.1 หมวดครุภัณฑ ์

 

 

 

500,000 

 

 

 

250,000 

 

 

4. ค่าใชจ้่ายต่อหัวต่อปี 

(สูงสุด) 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 

รวมรายจ่าย 850,360 1,709,068 1,563,667 4,046,292 1,680,625 
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2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรยีน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

  อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรยีนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  

      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

    3.1 หลักสูตร 

         3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต 

        

 

 

 

 

 

 

 

หมวดวิชา เกณฑ์

มาตรฐาน

ของ สกอ. 

 

มคอ.1 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

1.หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่นอ้ยกว่า 

30 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกว่า 

30 หน่วยกิต 

30 

1.1 วชิาศึกษาทั่วไปบังคับ   30 

2.หมวดวิชาชพีเฉพาะ ไม่นอ้ยกว่า 

72 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกว่า 

84 หน่วยกิต 

91 

2.1  กลุ่มวชิาแกน   31 

2.2  กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน    

2.2.1 กลุ่มวชิาเฉพาะด้านแขนงวชิาดนตรี   60 

   2.2.1.1 วิชาเฉพาะด้านดนตรี   6 

   2.2.1.2 วชิาเอกเฉพาะด้านดนตรี   54 

     (1) วิชาเอกบังคับเฉพาะด้านดนตรี   39 

     (2) วิชาเอกเลือกเฉพาะด้านดนตรี   15 

2.2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะด้านแขนงวชิานาฏศลิป์   60 

   2.2.2.1 วิชาเฉพาะด้านนาฏศลิป์   6 

   2.2.2.2 วชิาเอกเฉพาะด้านนาฏศลิป์   54 

      (1) วิชาเอกบังคับเฉพาะด้านนาฏศิลป์   39 

      (2) วิชาเอกเลือกเฉพาะด้านนาฏศลิป์   15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่นอ้ยกว่า 6 

หน่วยกติ 

ไม่นอ้ยกว่า 6 

หน่วยกิต 

6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120  120 127 
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         3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

                 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม ดังนี้ 

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ  

       1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                        ไม่น้อยกว่า        30 หน่วยกิต 

       หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                            จำนวน  30 หน่วยกิต 

001101        การใช้ภาษาไทย                                                                      3(2-2-5) 

                Usage of Thai Language 

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม                                                          3(2-2-5) 

                Ready English 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                                                            3(2-2-5) 

                Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                                                               3(2-2-5)  

                Step UP English 

002201  พลเมอืงใจอาสา                                                                      3(2-2-5) 

                Citizen Mind by Citizenship 

002202  สังคมพหุวัฒนธรรม                                                                  3(2-2-5) 

                Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล                                                         3(2-2-5) 

                Communication in Digital Society 

003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม                                               3(2-2-5) 

                Health and Environment Management 

004101  ศิลปะในการดำเนินชีวติ                                                             3(2-2-5) 

                Arts of Living 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม                                          3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                          จำนวน    91  หน่วยกิต 

        2.1  กลุ่มวิชาแกน                                                     จำนวน   31   หน่วยกิต 

183111         ดนตรีและนาฏศลิป์ปริทรรศน์                                                    3(3-0-6) 

                  Introduction to Music and Dance 

183112         ทักษะดนตรีขั้นพืน้ฐาน                                                             3(2-2-5) 

                   Basic Music Skills             
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183113         พืน้ฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย                                                   3(1-4-4) 

                   Basic Physical Movement 

183114          สุนทรียศาสตร์                                                                    3(3-0-6) 

                   Aesthetic  

183311         ดนตรีและนาฏศลิป์ทางสื่อสมัยใหม่                                            3(2-2-5) 

                    Music and Dance in Modern Media 

183312          การจัดการทางด้านดนตรีและนาฏศลิป์                                      3(2-2-5) 

                    Music and Dance Management 

183313         ระเบียบวิธีวิจัย                                                                     3(2-2-5)  

                   Research Methodology  

183411          สัมมนา                                                                             1(0-2-1)                                                         

                    Seminar  

183412          การแสดงผลงานดนตรแีละนาฏศลิป์นิพนธ์                                 3(1-4-4) 

                    Music Presentation and Dance Thesis 

183491          การฝกึงาน*                                                                    6 หน่วยกิต                                                              

                    Professional Training 

183492          การศกึษาค้นคว้าอิสระ*                                                      6 หน่วยกิต                                                

                    Independent Study 

183493          สหกิจศกึษา*                                                                   6 หน่วยกิต                                                   

                    Co-operative Education 

*ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา     

 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

     ให้นิสิตเลือกเรยีนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหน่ึง 

     2.2.1 กลุ่มวิชาแขนงวิชาดนตรี                                        จำนวน   60   หน่วยกิต 

         2.2.1.1 วิชาเฉพาะด้านดนตรี                                       จำนวน   6   หน่วยกิต 

183224         เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงสำหรับดนตร ี                               3(2-2-5) 

                    Technology and Music Recording 

183431          การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีสากล                                     3(2-2-5) 

                    Western Music Composition and Arrangement 
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         2.2.1.2  วิชาเอกเฉพาะด้านดนตร ี                                  จำนวน 54 หน่วยกิต  

          (1) วิชาเอกบังคับเฉพาะด้านดนตรี                                 จำนวน 39 หน่วยกิต 

183121            ทักษะและการรวมวงดนตรสีากล 1                                          3(1-4-4) 

                      Western Music Instrumental Skills and Ensemble I 

183122            ทักษะและการรวมวงดนตรสีากล 2                                         3(1-4-4) 

                      Western Music Instrumental Skills and Ensemble II 

183131            ทฤษฎีดนตรสีากล 1                                                           3(3-0-6) 

                      Theory of Western Music I 

183231            ทฤษฎีดนตรีสากล 2                                                          3(3-0-6) 

                      Theory of Western Music II 

183221            ทักษะและการรวมวงดนตรสีากล 3                                         3(1-4-4) 

                      Western Music Instrumental Skills and Ensemble III 

183222            ทักษะและการรวมวงดนตรสีากล 4                                         3(1-4-4) 

                      Western Music Instrumental Skills and Ensemble IV 

183223            การอ่านโน้ตสากลและการฝกึโสตประสาท                               3(2-2-5) 

                      Sight-Singing and Aural Training 

183232            ทฤษฎีการประสานเสียง                                                     3(3-0-6) 

                      Theory of Harmony              

183233            ประวัติและวรรณกรรมดนตรสีากล                                        3(3-0-6) 

                      Western Music History  and Literature 

183321            ทักษะและการรวมวงดนตรสีากล 5                                         3(1-4-4) 

                      Western Music Instrumental Skills and Ensemble V 

183322            ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 6                                        3(1-4-4) 

                      Western Music Instrumental Skills and Ensemble VI 

183331            การแต่งทำนองสอดประสาน                                                3(3-0-6) 

                      Counterpoint                  

183332            รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรสีากล                                     3(2-2-5) 

                       Form and Analysis of Western Music 

 

        (2)  วิชาเอกเลือกเฉพาะด้านดนตรี                                   จำนวน 15 หน่วยกิต 

                       ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้                  

183323             การอำนวยเพลง                                                              3(2-2-5) 

                       Conducting 
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183324             ทักษะเครื่องดนตรีสากล                                                    3(2-2-5)                                                   

                       Western Musical Instruments Skills 

183325             การขับร้องประสานเสียง                                                    3(2-2-5)                                         

                       Chorus 

183333            ดนตรบีำบัด                                                                    3(2-2-5) 

                       Music Therapy 

183334            ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา                                                          3(3-0-6) 

                       Ethnomusicology 

183335            อุโฆษวิทยาการดนตรี                                                        3(3-0-6) 

                       Musical Acoustics 

183336             การซ่อมเครือ่งดนตรี                                                        3(2-2-5)                                 

                       Repair of  Musical Instruments 

183337            ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน                                                 3(2-2-5) 

                       Thai and Folk Music 

183421             ดนตรีภาคสนาม                                                               3(2-2-5) 

                       Fieldwork of Music Study 

183432             ดนตรีเอเชีย                                                                    3(3-0-6) 

                       Asian Music 

 

       2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านแขนงวชิานาฏศิลป ์                       จำนวน 60 หน่วยกิต 

2.2.2.1 วิชาเฉพาะด้านนาฏศิลป์                                          จำนวน 6 หน่วยกิต 

183141          นาฏศลิป์ไทยพืน้ฐาน                                                              3(1-4-4) 

                    Basic Classical Thai Dance 

183151          นาฏศลิป์พื้นเมืองล้านนาขั้นพืน้ฐาน                                            3(1-4-4) 

                   Basic Lanna Folk Dance  

 

          2.2.2.2  วิชาเอกเฉพาะด้านนาฏศิลป์                              จำนวน 54 หน่วยกิต 

(1) วิชาเอกบังคับเฉพาะด้านนาฏศิลป์                              จำนวน 39 หน่วยกิต 

183161          นาฏศลิป์ร่วมสมัย                                                                 3(1-4-4) 

                    Contemporary Dance 

183241         รำและระบำมาตรฐาน                                                             3(1-4-4) 

                    Ram and Classical Rabam 
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183251          นาฏศลิป์พืน้เมอืงล้านนา                                                        3(1-4-4) 

                    Lanna Folk Dance  

183261          นาฏศลิป์สมัยใหม่                                                                3(1-4-4) 

                    Modern Dance 

183271          องค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศลิป์ไทย                                  3(3-0-6) 

                    Elements and Techniques for Thai Dance  

183272         ศลิปะการพูดเพื่อการสื่อสารทางนาฏศลิป์                                    3(1-4-4) 

                    Arts of Speaking for Dance 

183273          ปฏิบัติการองค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศลิป์ไทย                      3(1-4-4) 

                    Elements and Techniques for Thai Dance Practice 

183274          ทฤษฎีและการวิจารณ์นาฏศลิป์                                                3(2-2-5) 

                    Dance Theories and Criticism 

183341          รำหน้าพาทย์                                                                      3(1-4-4) 

                    Ram Napat 

183351         นาฏศลิป์ราชสำนักล้านนา                                                      3(1-4-4) 

                    Royal Lanna Court Dance 

183352          ภูมปิัญญาล้านนาวิจักขณ์                                                       3(1-4-4) 

                    Lanna Wisdom Appreciation 

183361         การออกแบบทางนาฏศลิป์                                                      3(1-4-4) 

                    Choreography 

183481          สหวิทยาการสืบทอดและถ่ายทอดนาฏศลิป์                                 3(2-2-5) 

  Interdisciplinary and  Knowledge of Dance Transferation 

 

        (2) วิชาเอกเลอืกเฉพาะด้านนาฏศิลป์   จำนวน 15 หน่วยกติ 

183342          นาฏศลิป์ไทยอนุรักษ์                                                             3(1-4-4) 

                    Thai Classical Dance 

183343          ละครรำแบบดั้งเดิม                                                              3(1-4-4) 

                    Traditional Dance Drama                     

183344          ละครรำแบบปรับปรุง                                                           3(1-4-4) 

                    Unconventional Dance Drama 

183353          นาฏศลิป์ชาติพันธุ์ในล้านนา                                                    3(1-4-4) 

                    Lanna Ethnic Dance 
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183362          แจ๊สแดน๊ซ์                                                                        3(1-4-4) 

                    Jazz Dance 

183363         โคเวอร์แดนซ์                                                                      3(1-4-4) 

                    Cover Dance 

183371          วรรณกรรมและการประพันธ์บทการแสดง                                 3(2-2-5) 

                    Literature and Script Writing               

183381         ประสาทวิทยาทางนาฏศลิป์                                                    3(2-2-5) 

        Neuroscience of Dance 

183451          นาฏศลิป์ชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง                                                 3(1-4-4) 

                    Maekong Basin Ethnic Dance 

183482          นาฏศลิป์เพื่อการพัฒนาสังคม                                                3(2-2-5) 

                    Dance for Social Development   

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                   ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 

                 นิสติสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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    3.1.5.1 แผนการศึกษา แขนงวชิาดนตร ี

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001103 

 

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

003202 

 

การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

183114 

 

สุนทรียศาสตร์ 

Aesthetic  

3(3-0-6) 

 

183122 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2 

Western Music Instrumental Skills and Ensemble II 

3(1-4-4) 

183131 

 

ทฤษฎีดนตรีสากล 1  

Theory of Western Music I                                                                       

3(3-0-6) 

 รวม    18 หน่วยกิต 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

 

004101 ศลิปะในการดำเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

 

183111 ดนตรีและนาฏศลิป์ปริทรรศน์                                

Introduction to Music and Dance 

3(3-0-6) 

183112 

 

ทักษะดนตรีขัน้พืน้ฐาน 

Basic of Music Skills 

    3(2-2-5) 

183113 

 

พืน้ฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย  

Basic Physical Movement 

3(1-4-4) 

 

183121 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1                                           

Western Music Instrumental Skills and Ensemble I 

    3(1-4-4) 

 

 รวม   18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหนา้ 

Step Up English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

004201 

 

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

183221 

 

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3                                  

Western Music Instrumental Skills and Ensemble III 

3(1-4-4) 

 

183223 

 

การอ่านโน้ตสากลและการฝกึโสตประสาท 

Sight-Singing and Aural Training 

3(2-2-5) 

 

183231 

 

ทฤษฎีดนตรีสากล 2  

Theory of Western Music II                                                      

3(3-0-6) 

 รวม    18 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  2   

ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 

 

การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

183222 

 

183224 

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 4                                  

Western Music Instrumental Skills and Ensemble IV 

เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงสำหรับดนตร ี                                

Technology and Music Recording 

   3(1-4-4) 

 

3(2-2-5) 

183232 

 

183233 

 

ทฤษฎีการประสานเสียง  

Theory of Harmony  

ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสากล 

Western Music History  and Literature 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

                     รวม                                                                   18   หน่วยกิต                             
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

183312 การจัดการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 

Music and Dance Management                                  

3(2-2-5) 

183313 ระเบียบวิธีวิจัย                        

Research Methodology  

3(2-2-5) 

183322 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 6                                  

Western Music Instrumental Skills and Ensemble VI 

    3(1-4-4) 

183XXX 

 

183XXX 

 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

    3(X-X-X) 

 

 3(X-X-X) 

XXXXXX 

 

วิชาเลือกเสรี                                                                   

Free Elective Subject 

3(X-X-X) 

 

 รวม 18 หน่วยกิต 

183311 ดนตรีและนาฏศลิป์ทางสื่อสมัยใหม่ 

Music and Dance in Modern Media 

3(2-2-5) 

183331 

 

183332 

การแต่งทำนองสอดประสาน       

Counterpoint    

รูปแบบและการวเิคราะห์ดนตรีสากล                                      

Form and Analysis of Western Music                                                                      

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

183321 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 5                                  

Western Music Instrumental Skills and Ensemble V 

3(1-4-4) 

183XXX 

 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

183XXX 

 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 

 

 

ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาปลาย 

               ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

183491 

 

183492 

การฝึกงาน* 

Professional Training 

การศกึษาอิสระ* 

Independence Study 

6 หน่วยกิต 

 

6 หน่วยกิต 

  183493   

 

 สหกิจศกึษา*                                                                     

Co-operative Education         

   

6 หน่วยกิต 

 รวม        6 หน่วยกิต 

* นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา              
 

 

 

 

 

183411 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

183412 การแสดงผลงานดนตรแีละนาฏศลิป์นิพนธ์                                                      

Music Presentation and Dance Thesis 

3(2-2-5) 

 

183431 การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีสากล   

Western Music Composition and Arrangement 

3(2-2-5) 

1834XX 

 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

XXXXXX 

 

วิชาเลือกเสรี                                                                   

Free Elective Subject 

3(X-X-X) 

 

 รวม 13 หน่วยกิต 



 

 

 

28 

28 

3.1.5.2 แผนการศึกษา แขนงวชิานาฏศิลป ์

ชัน้ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001103 

 

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

003202 

 

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

 

183114 

 

สุนทรียศาสตร์ 

Aesthetic  

3(3-0-6) 

183151 

 

183161 

นาฏศลิป์พืน้เมอืงล้านนาขั้นพืน้ฐาน 

Basic Lanna Folk Dance  

นาฏศลิป์ร่วมสมัย 

Contemporary Dance 

3(1-4-4) 

 

3(1-4-4) 

 รวม    18 หน่วยกิต 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

 

004101 ศลิปะในการดำเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

 

183111 ดนตรีและนาฏศลิป์ปริทรรศน์                                

Introduction to Music and Dance 

3(3-0-6) 

183112 

 

ทักษะดนตรขีั้นพืน้ฐาน 

Basi Music Skills 

3(1-4-4) 

 

183113 

 

พืน้ฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย  

Basic Physical Movement 

3(1-4-4) 

 

183141 นาฏศลิป์ไทยพืน้ฐาน  

Basic Classical Thai Dance 

3(1-4-4) 

 รวม   18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหนา้ 

Step Up English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

004201 

 

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

183241 รำและระบำมาตรฐาน  

Ram and Classical Rabam 

3(1-4-4) 

 

183261 นาฏศลิป์สมัยใหม่ 

Modern Dance  

3(1-4-4) 

 

183271 

 

องค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศลิป์ไทย 

Elements and Techniques for Thai Dance              

3(3-0-6) 

 

 รวม    18 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  2   

ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 

 

การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

183251 นาฏศลิป์พืน้เมอืงล้านนา  

Lanna Folk Dance  

 3(1-4-4) 

183272 ศลิปะการพูดเพื่อการสื่อสารทางนาฏศลิป์                                   

Arts of Speaking for Dance 

3(1-4-4) 

183273 ปฏิบัติการองค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศลิป์ไทย  

Elements and Techniques for Thai Dance Practice 

3(1-4-4) 

183274 ทฤษฎีและการวิจารณ์นาฏศลิป์  

Dance Theories and Criticism 

 3(2-2-5) 

 รวม 18   หน่วยกิต   
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาตน้ 

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาปลาย 

183312 การจัดการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 

Music and Dance Management                                    

3(2-2-5) 

183313 ระเบียบวิธีวิจัย                        

Research Methodology 

3(2-2-5) 

183361 ออกแบบการแสดงนาฏศลิป์ 

Choreography 

3(1-4-4) 

183XXX 

 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

183XXX 

 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

XXXXXX 

 

วิชาเลือกเสรี                                                                   

Free Elective Subject 

3(X-X-X) 

 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

183311 ดนตรีและนาฏศลิป์ทางสื่อสมัยใหม่ 

Music and Dance in Modern Media 

3(2-2-5) 

183341 รำหน้าพาทย์  

Ram Napat 

3(1-4-4) 

183351 นาฏศลิป์ราชสำนักล้านนา 

Royal Lanna Court Dance 

3(1-4-4) 

183352 

 

ภูมปิัญญาล้านนาวิจักขณ์ 

Lanna Wisdom and Appreciation 

3(1-4-4) 

 

183XXX 

 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

183XXX 

 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาต้น 

XXXXXX 

 

วิชาเลือกเสรี                                                                   

Free Elective Subject 

3(X-X-X) 

 

 

 

ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาปลาย 

183491 

 

183492 

การฝึกงาน* 

Professional Training 

การศกึษาอิสระ* 

Independence Study 

6 หน่วยกิต 

 

6 หน่วยกิต 

  183493   

 

 สหกิจศึกษา*                                                                     

Co-operative Education  

6 หน่วยกิต 

 รวม        6 หน่วยกิต 

* นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา         

 

 

 

 

 

 

 

183411 สัมมนา                                                                                                                 

Seminar 

1(0-2-1) 

183412 การแสดงผลงานดนตรแีละนาฏศลิป์นิพนธ์                                                      

Music Presentation and Dance Thesis 

3(1-4-4) 

 

183481 สหวิทยาการสืบทอดและถ่ายทอดนาฏศลิป์                                      

Interdisciplinary and  Knowledge of Dance Transferation 

3(2-2-5) 

1834XX 

 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

 รวม 13 หน่วยกิต 
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คำอธิบายรายวิชา 

001101        การใช้ภาษาไทย                                                                             3(2-2-5) 

        Usage of Thai Language 

                  การสื่อสารด้วยคำ วลี การแต่งประโยค สำนวน และอุปมาโวหารในภาษาไทย 

การจับใจความสำคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดง

ความคิดผา่นทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

                  Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and  figure of speech 

in Thai language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief  

summarizing including expressing  thoughts the use of appropriate Thai  

 

001102          ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม                                                   3(2-2-5) 

        Ready English 

        คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนำตนเองและ  

บุคคคลอื่น การตอบรับและการปฏิ เสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและ           

การวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือกซื้อสินค้า และการกล่าวลา 

       English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening,  

 speaking, reading and writing, development of English usage for daily-life including  

getting acquainted with someone, accept and decline invitation, direction giving, direction  

asking and direction planning, conversation in restaurant, smart shopping and saying 

goodbye for someone 

 

001103          ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                                                    3(2-2-5) 

        Explorative English  

                   ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์และไวยากรณ์ในการ 

สื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจอง 

โรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษใน

สนามบิน ประกาศของสนามบิน  การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก 

ในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทาน  

อาหารแบบตะวันตก 

                   Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing,  

vocabularies and English grammar for different situations in communication and  
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effectiveness in international context including trip planning, flight and accommodation 

booking using internet, international phone calling, communication in airport, airport  

announcement, communication in customs and immigration, communication in bad  

situations and party 

 

001204          ภาษาอังกฤษก้าวหน้า      3(2-2-5) 

                     Step UP English  

                    คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ เกี่ ยวข้องกับข่าวสารและสื่ อใน ชีวิตประจำวัน  

หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความ 

จากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนำเสนอ 

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ 

                    English vocabulary related to news and media in daily life, English usage  

for listening, speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media,  

news reading and sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and  

information presentation for further study and future careers 

 

002201          พลเมืองใจอาสา                                                              3(2-2-5) 

                    Citizen Mind by Citizenship 

                    สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สำนึก 

 สาธารณะ ความกตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับ  

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกรแเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

                   Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness,  

gratitude, citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural  

appreciation, adaptation to social and cultural changing 
 

002202          สังคมพหุวัฒนธรรม                                                          3(2-2-5) 

        Multicultural Society 

                      มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ     

วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน คความหลากหลายทาง 

สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

                   Man and society, multicultural society, bias and violence management in  

multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural  

diversity of Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao dimensions  
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003201           การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                                                 3(2-2-5) 

                     Communication in Digital Society 

                    ความรู้พื้ นฐานเทคโนโลยี  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  และระบบเครือข่าย  

นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสำนักงาน 

อัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรร 

ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์  

อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

                     Fundamentals of  technology: hardware, software and networking,  

innovation in digital economy, electronic commerce transaction, office automation  

program and software application for multimedia production, search, screening and  

selection data for work and daily life, communication through online social networking in  

accordance with ethical and related legal regulation 

 

003202         การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

        Health and Environmental Management 

                    แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มี  

ผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์  

สุขภาพในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออก 

กำลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย  

ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน การจัดการและแปรรูปขยะ  

และการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

                    Concept of health and environment, state of health, mental, emotion,  

health factors, analysis and planning of healthy consumption, daily-health product,  

relation between emotion and health, recreation and exercise, pandemic, Sexual  

Transmitted Infection, traffic accident, planning with accident, natural disaster, water  

management in daily life, waste processing and environmental saving 
 

004101         ศิลปะในการดำเนินชีวติ  3(2-2-5) 

       Arts of Living 

                  การสร้างแรงบันดาลใจ การตัง้เป้าหมายและการวางแผนการดำเนินชีวิตการเห็น

คุ ณ ค่ า ใน ต น เอ งแล ะผู้ อื่ น  ห ลั ก เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง  ก ารด ำ เนิ น ชี วิ ต ด้ วยแน วคิ ด 

เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและ     

การจัดการอารมณ์ 
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                  Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self  

value and others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy,  

lifestyle concept of sufficiency economy,thinking system, positive thinking, analytical  

thinking, creative thinking, emotion control and management 

 

004201         บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

        Socialized Personality 

          ความสำคัญ ของบุ คลิกภาพ  การเสริมสร้างบุ คลิกภาพ  การพั ฒ นา 

บุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่  

พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวใน 

บริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

       Importance of personality, personality development, personality   

development of physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills,  

desired traits relating to University of Phayao's identity, living in a society, self-  

adaptation in the Thai and global social context 

 

183111           ดนตรีและนาฏศิลป์ปริทรรศน์                                             3(3-0-6) 

                    Introduction to Music and Dance 

                    ประวัติ พัฒนาการ ประเภท ลักษณะ และคุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์ 

เพื่อให้เกิดสุนทรียะในการชมการแสดงดนตรีและนาฏศลิป์ 

                    History, development, types, characteristics and values of music and dance 

contributing to aesthetics in appreciating and listening to music and dance performance 

 

183112        ทักษะดนตรีขั้นพื้นฐาน                                                         3(2-2-5) 

                   Basic Music Skills 

     ทักษะการปฏิบัติดนตรีขั้นพื้นฐาน การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ อย่างน้อย 

2 ชาร์ป 2 แฟลต 1-2 ช่วงเสียง การเล่นอาร์เปจโจ  1 ช่วงเสียง การเล่นบทเพลงอย่างน้อย 2 

บทเพลง    

     Basic skills of music instrument practice, playing major and minor scale at 

least 2 sharps 2 flats, 1-2 octaves, arpeggios 1 octave, and  playing  at least 2 pieces of 

song 

 



 

 

 

36 

36 

  183113          พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย                                            3(1-4-4) 

   Basic Physical Movement 

         ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ การฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวพื้นฐาน 

การใช้พลังงาน ช่องว่าง ทิศทาง จังหวะ เวลา ระดับ อารมณ์ความรู้สึก และปัจจัย ต่าง ๆ ในการ

เคลื่อนไหว  

                    Knowledge and understanding of human body, natural body movement, 

movement of dramatic arts, use of energy, space, direction, rhythms, times, level,  mood 

and emotion, intension and other factors in movement 
 

183114          สุนทรียศาสตร์                                                                  3(3-0-6) 

                      Aesthetics  

                   แนวคิด ทฤษฎี การรับรู้และการเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ ธรรมชาติ

ของความงามและรสนิยม  ปรัชญาศิลปะทางดา้นดนตรีและนาฏศลิป์ในชีวติประจำวัน 

                    Concepts,theory of perception and understanding about aesthetic of music 

and dance , nature, beauty and taste, musical and dancing philosophy in daily life 

 

183121          ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1                                       3(1-4-4) 

                   Western Music Instrumental Skills and Ensemble I  

                   การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องในระดับขั้นพื้นฐาน เทคนิคการวาง

นิ้ว รู้โครงสร้างของเครื่องดนตรี สรีระของคอ ปาก การดูแลรักษาเครื่องดนตรี หรือการดูแล

สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงร้อง การฝึกโสตทักษะ การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันได

เสียงไมเนอร์ และอาร์เปจโจ  การเล่นแบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น และการบรรเลง

บทเพลงและรวมวงดนตรสีากลในระดับขั้นพืน้ฐานประเภทต่าง ๆ ในช้ันเรียน 

                 Basic practice of western musical instruments or singing, fingering techniques, 

structure of music instruments,  physiology of throat and mouth, music instruments 

maintenance or health care that relates to voice production, ear-training, playing major, 

minor scales, arpeggios,  playing exercises, sight-reading, playing basic pieces and basic 

ensembles in various styles and classroom performance 
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183122        ทักษะและการรวมวงดนตรสีากล 2                                        3(1-4-4) 

                  Western Music Instrumental Skills  and Ensemble II                  

                  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องในระดับขั้นพื้นฐานที่มีการผลิตเสียง  

และการออกเสียงที่ดี ทักษะการอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขั้นพื้นฐาน การเล่นหรอืการร้องให้

ถูกจังหวะ ระดับเสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ อย่างน้อย 

2 ชาร์ป 2 แฟลต 1-2 ช่วงเสียง การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การบรรเลงบทเพลงและรวมวง

บทเพลงในระดับขั้นพืน้ฐานประเภทต่าง ๆ ในช้ันเรียน 

              Basics practice of western musical instruments or singing with sound producing 

and perfect pronunciation, basics level rhythmic reading skills, playing or singing in the 

correct rhythm, pitch level, playing major, minor scales, arpeggios at least 2 sharps 2 flats, 

1-2 octaves, sight – reading and playing  basics pieces and  ensembles in various styles 

and classroom performance 

 

183131              ทฤษฎีดนตรสีากล 1                                                        3(3-0-6) 

                      Theory of Western Music I 

ความหมายของตัวโน้ต ตัวหยุด เครื่องหมายกำกับจังหวะ โครงสร้างของบันได

เสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ โครมาติก โมด ขั้นคู่เสียง โน้ตประดับต่าง ๆ  ทรัยแอด  คอร์ด  และการ

พลิกกลับ  

Meaning of the notes, rests, time signature, structure of major and minor, 

chromatic scales, mode, intervals, grace notes , triad, chords and inversions 
 

183141             นาฏศิลป์ไทยพื้นฐาน                                                        3(1-4-4) 

                    Basic Classical Thai Dance 

          ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย การฝึกปฏิบัติ 

นาฏยศัพท์ ภาษาท่า และการรำนาฏศลิป์ไทยพืน้ฐาน ชุด รำวงมาตรฐานและเพลงช้า – เพลงเร็ว 

           History, development, characteristics, music, costumes, practice in classical 

ance term and language, basic classical Thai dance, Ram Wong Mattrathan and Pleng Cha – 

Pleng Rew.  
 

183151           นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนาขั้นพื้นฐาน                                     3(1-4-4) 

                     Basic Lanna Folk Dance  

                    ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย  การ

จัดการ และฝกึปฏิบัติการแสดงพืน้เมืองล้านนาขั้นพื้นฐาน 
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                    History, development, characteristics, types, music, costumes, and practice 

in basic Lanna folk dance. 

 

183161          นาฏศิลป์ร่วมสมัย                                                            3(1-4-4) 

         Contemporary dance  

                   ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย ทฤษฎี การฝึก

ปฏิบัติการเคลือ่นไหวในรูปแบบนาฏศลิป์ร่วมสมัย 

         History, development, characteristics, music, costumes, theory, and practice 

for contemporary dance movement. 

 

183221      ทักษะและการรวมวงดนตรสีากล 3                         3(1-4-4) 

                   Western Music Instrumental Skills  and Ensemble III                  

                    การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องขั้นกลางที่มีจังหวะซับซ้อนขึ้น การ

ผลิตเสียง การออกเสียงที่ยากขึ้น ทักษะการอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่นหรือการ

รอ้งใหถู้กจังหวะและระดับเสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ อาร์เปจโจ อย่างน้อย 3 

ชาร์ป 3 แฟลต 1-2 ช่วงเสียง การควบคุมวรรคตอนของบทเพลง การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น 

การบรรเลงบทเพลงและรวมวงบทเพลงขั้นกลางประเภทต่าง ๆ และสามารถแสดงต่อสาธารณะ

ได้  

                    Intermediate practice of western musical instruments, singing with more 

complex rhythm, sound producing, clear singing pronunciation, faster rhythmic reading 

skills, playing or singing in the correct rhythm, pitch level, practice of major and minor 

scales, arpeggios at least 3 sharps 3 flats, 1-2 octaves, controlling of the phrase of music, 

sight – reading and playing intermediate pieces and ensemble in various styles and live 

pubic performance 

 

183222        ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 4                                    3(1-4-4) 

                   Western Music Instrumental Skills  and Ensemble IV                  

                 การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องขั้นกลางที่มีช่วงกว้างของเสียงมากขึ้น 

มีจังหวะซับซ้อนขึ้น การเล่นหรือขับร้องแบบโครมาติก ขยายการเล่นหรอืขับร้องบันไดเสียงและ

อาร์เปจโจโดยการเพิ่มช่วงเสียงกว้างขึ้น อย่างน้อย 4 ชาร์ป 4 แฟลต 1-2 ช่วงเสียง ฝึกการอ่าน

โน้ตเพลงทันทีที่เห็น การบรรเลงบทเพลงและรวมวงดนตรีสากลขั้นกลางประเภทต่าง ๆ และ

สามารถแสดงต่อสาธารณะได้  
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                   Intermediate Practice of western musical instruments, singing with longer 

sound length and complex rhythm, playing and singing chromatic scales, playing scales and 

arpeggios at least 4 sharps 4 flats, 1-2 octaves, playing or singing by adding more long 

sound length, practice of sight – reading including practices intermediate pieces music 

ensembles in various styles  and live pubic performance 
 

183223         การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท                            3(2-2-5) 

                    Sight-Singing and Aural Training  

                    วิธีการร้อง การอ่านโน้ตสากลระบบย้ายเสียงโทนิคในบันไดเสียงเมเจอร์ ไม

เนอร์ อย่างน้อย 1-2 ชาร์ป 1-2 แฟลต การฟังทางเดินคอร์ดพื้นฐาน ทักษะการบันทึกโน้ต

ดนตรีสากลจากการได้ยิน การบันทึกโน้ตทำนองคู่และการย้ายบันไดเสียงขัน้พืน้ฐาน 

                    Sight-singing method, practice of sight-singing in Movable Tonic system in 

major and minor scales-at least 1-2 sharps 1-2 flats, basic chord progression listening and 

dictation skills from hearing the pitch and the melody, two parts melody dictation and key 

modulation 
 

183224        เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงสำหรับดนตรี                            3(2-2-5) 

                   Technology and Music Recording 

                   การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานดนตรี การบันทึกโน้ตเพลง การ

สร้างสรรค์ผลงานดนตรีด้วยโปรแกรมดนตรีสำเร็จรูป ระบบเสียง รูปแบบของสัญญาณเสียง 

การบันทึกเสียงในระบบดิจิทัล เครื่องควบคุมเสียง การตัดต่อเสียง การวางตำแหน่งของ

ไมโครโฟน และเทคนิคการผสมเสียง  

Application of music software in music works, music note recording, 

transcribing and creating music works  by music software, audio system, format of audio 

signals, recording in digital system, sound control, sound editing, positioning using of 

microphone and mix-down techniques 

 

183231          ทฤษฎีดนตรสีากล 2                                                         3(3-0-6) 

                    Theory of Western Music II 

ทฤษฎีการประสานเสียง จุดพักประโยคของเพลงแบบต่าง ๆ การใช้คอร์ดโด

มินันท์เซเวนซ์ การพลิกกลับ พื้นฐานการเขียนประสานเสียง 4 แนว และการใช้โน้ตนอกคอร์ด

แบบต่าง ๆ 
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Theories of harmony, cadences in various style, use of the dominant 

seventh inversion chord, fundamentals of writing four-part harmony and using non-

harmonic notes in several patterns 

 

183232         ทฤษฏีการประสานเสียง                                                   3(3-0-6) 

         Theory of Harmony    

         การวางเสียงประสาน การวางแนวเสียง การดำเนินคอร์ด การวางคอร์ด การ

สร้างแนวทำนองและประสานเสียงโดยใช้ทั้งบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ การประสานเสียงที่

มีการย้ายบันไดเสียง  การใช้คอร์ดร่วม  การใช้คอร์ด 7 และการประสานเสียงจุดพักประโยคเพลง 

ศลิปะการใชโ้ครมาติกคอร์ดรูปแบบต่าง ๆ และการเขียนแนวประสานเสียง 

         Harmonization, voicing, chord progression, chord harmonization, creating 

melody and harmony, harmonizing lyrical music using major and minor scales, modulation 

harmony, using the Pivot Chord, 7th chords and  cadence harmony, art of using chromatic 

chord in various style and harmony writing. 
 

183233         ประวัติและวรรณกรรมดนตรีสากล                                      3(3-0-6) 

                    Western Music History and Literature 

                    ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากลตั้ งแต่สมัยกลางจนถึงปัจจุบัน  

พัฒนาการของเครื่องดนตรีที่สำคัญ  วงดนตรี บทเพลงที่สำคัญ  ชีวประวัตินักดนตรีและคีตกวี

ตั้งแต่อดตีถึงปัจจบุัน 

History and evolution of Western music from the Middle Ages to the 

present, development of musical instruments, ensembles, important works, biographies of 

musicians and composers from past to present 
 

183241         รำและระบำมาตรฐาน                                                         3(1-4-4) 

                    Ram and Classical Rabam 

                   ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และการฝึก

ปฏิบัติการรำและระบำมาตรฐาน 

                    History, development, characteristics, music, costumes, practice in Ram and 

classical Rabam dancing  
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183251          นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา                                                 3(1-4-4) 

                    Lanna Folk Dance  

                   ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์  ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย 

อุปกรณ์ประกอบการแสดง การฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนาแบบบุรุษเพศและ

สตรีเพศ  

                    History, development, characteristics, types, music, costumes, props, and 

practice in masculine and feminine style 

 

183261         นาฏศิลป์สมัยใหม่                                                         3(1-4-4) 

                   Modern Dance 

                   ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ ทฤษฎี การจัดระเบียบร่างกาย 

การเรียบเรียงท่าทางในการเคลื่อนไหวใหส้อดคล้องกับการใชเ้ทคนิคการเต้นในรูปแบบสมัยใหม่ 

                 History, development, characteristics, music, practice in body collocation and 

arrange moving for techniques in modern dance 

 

183271          องค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศิลป์ไทย                             3(3-0-6) 

                    Elements and Techniques for Thai Dance 

                     แนวคิดและทฤษฎี ขององค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศิลป์ เครื่องแต่งกาย  

การแต่งหน้า ทำผม ฉาก แสง ดนตร ีและวรรณกรรมการแสดง 

                     Concepts and theories of elements and techniques in dance costume, 

make-up, scenery, lighting, music and literature for dance 

 

183272        ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารทางนาฏศิลป์                              3(1-4-4) 

                  Arts of Speaking for Dance 

                 แนวคิด และทฤษฎี การพูดต่อสาธารณะชน บุคลิกภาพ การสรุปประเด็น การ 

อภปิราย การนำเสนองานทางนาฏศลิป์ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

                 Concepts and theories, public speaking, personality, main point summary, 

discussion, presentation of dance in Thai and English 
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183273          ปฏบิัติการองค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศิลป์ไทย              3(1-4-4) 

                    Elements and Techniques for Thai Dance Practice 

                    หลักการสร้างสรรค์ผลงาน แนวความคิด กระบวนการ องค์ประกอบ การ

ผลิตผลงานทางด้านนาฎศิลป์ การออกแบบดนตรี การแต่งหน้า ทำผม เครื่องแต่งกาย ฉาก 

แสง และวรรณกรรมการแสดง 

                    Principles of dance creation, concepts, processes, components, creative and 

production of dance works, music design, make-up, hair dressing, costume, scenering, 

lighting and literature of dance 

 

183274          ทฤษฎีและการวิจารณ์นาฏศิลป์                                          3(2-2-5) 

                    Dance Theories and Criticism  

ทฤษฎีทางนาฏศิลป์ของตะวันออก ตะวันตก และไทย ทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับศลิปะการแสดง การวิจารณ์นาฏศลิป์ 

                    Theories of Eastern, Western and Thai theories ralated to performing arts, 

dance criticism 

 

183311         ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่                                     3(2-2-5) 

                   Music and Dance in Modern Media 

                   หลักการ วิธีการแสดงผ่านสื่อสมัยใหม่ การออกแบบ เทคนิคการนำเสนอ                  

การบันทึกภาพ การลำดับภาพ การบรรยาย การพากย์ การบันทึกวิดีทัศน์ และการบันทึกเสียง

ดนตร ี 

                    Principles, performing techniques in modern media, designing, presentation 

techniques, audio-visual recording, editing, description, voice, narrating and dubbing 

 

183312         การจัดการทางด้านดนตรแีละนาฏศิลป์                                 3(2-2-5) 

                    Music and Dance Management 

                    หลักการและแนวคิดการบริหารจัดการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ การเป็น 

ผูป้ระกอบการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ กฎหมายลิขสิทธิ์ดนตรแีละนาฏศิลป์ การติดต่อ

ประสานงานการเจรจา ต่อรอง การวางแผน การวิเคราะห์ การนำเสนองาน และการจัดการ

งานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์รูปแบบต่าง ๆ การประกอบธุระกิจและอุตสาหกรรมดนตรีและ

นาฏศลิป์ 
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                   Principles and concepts of music and dance, entrepreneur, advertising, 

public relations, copyright laws related to music and dance, contacting works, negotiation, 

planning, analysis, works presentation and music and dance events management in various 

style, business in music and dance industry 

 

183313         ระเบยีบวิธีวิจัย                                                                 3(2-2-5)  

                   Research Methodology 

                   ความหมายและความสำคัญของการวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย การ

เลือกแบบ และวิธีการวิจัย การสร้างแบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนและการนำเสนอรายงานการวิจัยทางดนตรีหรอืนาฏศลิป์  

Meanings and significance of research, processes of conducting research, 

research methods, methodology, colleting, datadesigning, sample collection, data collection, 

data analysis, writing and presenting research reports in music or dance 

 

183321          ทักษะและการรวมวงดนตรสีากล 5                                      3(1-4-4) 

                    Western Music Instrumental Skills  and Ensemble V 

                   การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องขั้นสูง การตีความหมายของบท

เพลงอารมณ์เพลง ภูมิหลังของเพลงที่ใช้ปฏิบัติ ฝกึแบบฝึกหัดการเล่นบันไดเสียงและอาร์เปจโจ 

อย่างน้อย 5 ชาร์ป 5 แฟลต 1-2 ช่วงเสียง ฝึกการอ่านโน้ตทันทีที่เห็นและฝึกบทเพลงที่มี

ลักษณะรูปแบบที่ใหญ่ขึ้น การปฏิบัติบทเพลงและรวมวงดนตรีสากลขั้นสูงประเภทต่าง ๆ และ

สามารถแสดงต่อสาธารณะได้ 

                   Advanced Practice of western musical instruments, singing, interpretation of 

the repertoire, music  expression, music background that use for practicing, practice the 

exercise, playing scales and arpeggios at least 5 sharps 5 flats, 1-2 octaves, sight–

reading, the larger repertoires, practice advanced pieces and advanced ensembles and live 

pubic performance 

 

183322         ทักษะและการรวมวงดนตรสีากล 6                                       3(1-4-4) 

                    Western Music Instrumental Skills  and Ensemble VI                  

                   การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลหรือการขับร้องขั้นสูง การตีความหมายของบท

เพลง อารมณ์เพลง ภูมิหลังของบทเพลงที่ใช้ปฏิบัติ การเล่นบันไดเสียง และอาร์เปจโจครบทุก

ประเภท ฝึกการอ่านโน้ตเพลงทันทีที่เห็น ความแตกต่างของบทเพลงแต่ละสมัย โดยบทเพลงที่
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ใช้ศึกษาต้องมาจากสมัยที่แตกต่างกัน การปฏิบัติบทเพลงและรวมวงดนตรีสากลขั้นสูงประเภท

ต่าง ๆ และสามารถแสดงต่อสาธารณะได้            

                    Advanced Practice of western musical instruments or singing, interpretation 

of the repertoire, music expression, music background that use for practicing, practice the 

exercise, playing all scales and arpeggios, sight-reading, differenest of repertoires from 

different period of time, practice advanced pieces and advanced ensembles and live pubic 

performance  

 

183323        การอำนวยเพลง                                                                3(2-2-5) 

 Conducting 

 ประวัติการอำนวยเพลงสำหรับวงดนตรี วงขับร้องประสานเสียง ฝึกการ

ตีความบทเพลง การอำนวยเพลงในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้มือ และการใช้ไม้บาตอง การฝึก

อำนวยเพลงจังหวะที่ชัดเจน สม่ำเสมอ แม่นยำ การเริ่ม การหยุดจังหวะ จิตวิทยาที่ควรรู้เพื่อใช้

ในการควบคุมวงขณะฝกึซ้อม และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกซ้อม 

                     History  of  instruments  and  chorus  conducting,  the interpretation of the 

pieces, practicing different conducting styles  by  using  hands  and  baton  wood, 

practicing beat clear, steady, accuracy, starting, stopping beat, psychology  of  control 

practicing and problems solving during practice   

 

183324            ทักษะเคร่ืองดนตรสีากล                                                  3(2-2-5) 

                       Western Musical Instruments Skills 

                       การฝกึเทคนิคการวางนิว้ โครงสร้างของเครื่องดนตรี หรอืสรีระของคอ ปาก 

การดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงรอ้งหรอืการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องดนตรี การ

เล่นบันไดเสียง การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น และการเล่นบทเพลงประเภทต่าง ๆ 

   Practicing fingering techniques, structure of musical instruments or 

physiology of throat and mouth, health care that relate to voice production or maintenance 

of equipment and musical instruments, playing scales, sight-reading, practicing pieces in 

various styles  
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183325         การขับร้องประสานเสียง                                                    3(2-2-5) 

                     Chorus 

ประวัติ วิวัฒนาการของการขับร้องประสานเสียง เทคนิค ทฤษฏีดนตรีสากลที่

เกี่ยวข้องกับการขับร้องประสานเสียง การอำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียง การอ่านออก

เสียงโน้ตสากลระบบการย้ายโด การขับร้องประสานเสียงตามบทเพลงที่กำหนด และการแสดง

ต่อสาธารณชน 

  History, evolution of chorus, techniques, western music theory of chorus, 

chorus conducting, sight-singing in Movable Do system, practicing chorus pieces according 

to the instructor’s approval and live public performance 

 

183331         การแต่งทำนองสอดประสาน                                               3(3-0-6) 

                    Counterpoint  

                    การเขียนการสอดทำนองดนตรีระบบอิงโมด อิงกุญแจเสียง การเขียนทำนอง

เดียว และการเขียนแนวเสียงแบบแยกประเภทต่าง ๆ   

                    Writing counterpoint in Modality, Tonality, Monophony and part-writing in 

different counterpoint categories 

 

183332         รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีสากล                                   3(2-2-5) 

                    Form and Analysis of Western Music 

องค์ประกอบ รูปแบบ การวิเคราะห์ทำนอง จังหวะ เสียงประสาน เสียง ประโยคเพลง และ

โครงสร้างพื้นฐานของบทเพลงระบบอิงกุญแจเสียงประเภทต่าง ๆ รูปแบบโพลีโฟนิก โฮโมโฟนิก 

ตั้งแต่สมัยเรอเนสซองส์ จนถึง สมัยศตวรรษที่ 20  

Components, forms, analysis of melody, rhythm, harmony, sound, phrasing 

of music and basic structure of pieces in various types of tonality system, polyphonic forms 

and homophonic form from the Renaissance period to the 20th Century 

 

183333          ดนตรีบำบัด                                                                    3(2-2-5)                                     

                     Music Therapy 

ความหมายของดนตรีบำบัด ประวัติ วิวัฒนาการของดนตรีบำบัดในประเทศไทย

และประเทศตะวันตก องค์ประกอบของดนตรีบำบัด จิตวิทยาดนตรี และประเภทของดนตรีเพื่อ

ใช้ในการบำบัดผู้ที่บกพร่องทางด้านร่างกายและจิตใจ และการฝึกปฏิบัติการดนตรีบำบัดใน

โรงพยาบาลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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       Meaning of music therapy, history, development of music therapy in Thai 

and western countries, elements of music therapy, music psychology and kinds of music for 

using as therapy for people with physical and psychological disabilities and practicing music 

therapy in the hospital or relating sectors  
 

 

 183334         ดนตรชีาติพันธุ์วิทยา                                                        3(3-0-6) 

                     Ethnomusicology 

                      ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และหลักการของดนตรีชาติพันธุ์วิทยา 

ดนตรีของกลุ่มชนต่างๆ ในสังคมไทย  

                      Meaning, scope, objectives, and principles of ethno-musicology, music of 

regional groups in Thai society 

 

183335        อุโฆษวิทยาการดนตร ี                                                        3(3-0-6) 

                    Musical Acoustics 

                     คุณสมบัติของเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีในแง่ฟิสิกส์  การรับฟังเสียงดนตรี

ของมนุษย์ การวัดเสียง ระบบเสียงดนตรีภายใน และกลางแจ้ง และการตั้งเสียงบันไดเสียงที่ทำ

ให้เกิดสำเนียงดนตรขีองชาติต่าง ๆ  

Qualifications of sound from western music instruments in for aspect of 

physics, human sound perception, sound measurement, musical sound system indoor and 

outdoor performance, tuning scales that incur the musical accent of  various countries 

 

183336      การซ่อมเคร่ืองดนตร ี                                                     3(2-2-5) 

                     Music Instruments Repairment 

                     กลไกของเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ การซ่อมบำรุง การปรับแต่งเสียง       

การดูแลรักษา การทำความสะอาด และการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องดนตรีสากล  

                   Various kinds machanism of music instruments, repairing, maintenance, 

tuning, cleaning and changing accessories of  music  instruments 
 

183337            ดนตรีไทยและดนตรพีื้นบ้าน                                            3(2-2-5) 

                     Thai and Folk Music 

                     องค์ประกอบของดนตรีไทยและดนตรีพื้ นบ้าน หน้าทับประ เภทต่าง ๆ 

โครงสร้างของบทเพลงไทยเดิมและพื้นบ้าน บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีไทยและดนตรี
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พื้นบ้าน สัญลักษณ์ ศัพท์สังคีต การบันทึกโน้ตเพลงไทยแบบต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติการ

บรรเลงบทเพลงไทยและพื้นบ้านพืน้ฐาน 

               Elements of Thai and folk music, various kinds of Natab, classical Thai and folk 

music pieces structures, roles and duties of Thai and folk music instruments, symbol, 

technical terms, Thai and folk music notation and basic of Thai music practicing  

 

183341          รำหน้าพาทย์                                                                3(1-4-4) 

                    Ram Napat 

                   ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย การรำ

เพลงหน้าพาทย์ 

                    History, development, characteristics, types, music, costumes, practice in 

Napat Dance 

 

183342          นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์                                                       3(1-4-4) 

                    Thai Classical Dance 

                    ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย และการฝกึ

ปฏิบัตินาฏศลิป์ไทยอนุรักษ์ในแต่ละภูมภิาค 

   History, development, characteristics, music, costumes, practice of 

traditional in regional Thai dance  

 

183343          ละครรำแบบดั้งเดิม                                                          3(1-4-4) 

   Traditional Dance Drama                     

                     ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกายของละครรำ

แบบดั้งเดิม การฝกึปฏิบัติการแสดงเป็นชุดเป็นตอน จากละครชาตร ีละครนอก และละครใน 

 History, development, characteristics, music, costumes of raditional dance 

practice of traditional drama from Lakon Chatree, Lakon Nok and Lakon Nai 

 

183344          ละครรำแบบปรับปรุง                                                    3(1-4-4) 

                    Unconventional Dance Drama 

                   ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย ของละครรำ

แบบปรับปรุง การฝึกปฏิบัติการแสดงเป็นชุดเป็นตอนจากละครเสภา ละครพันทาง และละคร

ดึกดำบรรพ์ 
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 History, development, characteristics, music, costumes of unconventional 

dance drama, practice of unconventional drance drama Lakon Sepa, Lakon Panthang and 

Lakon Duekdamban 

 

183351         นาฏศิลป์ราชสำนักล้านนา                                                 3(1-4-4) 

                    Royal Lanna Court Dance  

                    ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย การ

ฝกึปฏิบัตินาฏศลิป์ราชสำนักล้านนา 

                    History, development,, characteristics, types, music, costumes, and practice  

of royal Lanna court dance 

 

183352          ภูมิปัญญาล้านนาวิจักขณ์                                                3(1-4-4) 

                    Lanna Wisdom Appreciation 

                     ประวัติ พัฒนาการ ลักษณะ องค์ประกอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ การนำเสนอ 

มรดกภูมปิัญญา ศลิปวัฒนธรรม ล้านนาตะวันออก  

                     History, development, characteristics types, elements, analysis, synthesis, 

presentation of Eastern Lanna cultural heritage  

 

183353         นาฏศิลป์ชาติพันธุ์ในล้านนา                                               3(1-4-4) 

         Lanna Ethnic Dance  

         ประวัติ พัฒนาการ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ นาฏลักษณ์ ประเภท ดนตรี

ประกอบ เครื่องแต่งกาย และการฟ้อนรำของชาติพันธุ์ในล้านนา 

         History, development, analysis, synthesis,  characteristics, types, music, 

costumes, practice of Lanna Ethenic dance 
 

 

183361         การออกแบบทางนาฏศิลป์                                                 3(1-4-4) 

                    Choreography 

                   แนวคิด  ทฤษฎี การออกแบบการแสดงทางนาฏศิลป์ องค์ประกอบ  ดนตรี  

เครื่องแต่งกาย การปฏิบัติการออกแบบการแสดงทางด้านนาฏศลิป์ 

                   Concepts, theories, choreography, elements, music, costumes,  and 

implemeantation of dance  
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183362          แจ๊สแดนซ์                                                                3(1-4-4) 

                    Jazz Dance 

                   ประวัติ พัฒนาการ ทฤษฎี ดนตรี จังหวะ เทคนิค การจัดระเบียบร่างกาย ฝึก

ปฏิบัติการเต้นแจ๊ส การนำกระบวนท่าเต้นแจ๊สมาเรียบเรียงประกอบดนตรี 

                  History, development, theories, music, rhythm, techniques, body collation, 

practice in jazz dance and arrange for music. 

 

183363          โคเวอร์แดนซ์                                                               3(1-4-4) 

                    Cover Dance 

ประวัติ พัฒนาการ ทฤษฎี ดนตรี จังหวะ เทคนิค การฝึกปฏิบัติการเต้น

เลียนแบบท่าทางการเต้นแบบสมัยนิยม 

History, development, theories, music, rhythm, techniques and practice of 

present popular cover dance 

 

183371          วรรณกรรมและการประพันธ์บทการแสดง                         3(2-2-5) 

                     Literature and Script Writing 

                     ประวัติวรรณกรรม ประเภทวรรณกรรม การประพันธ์บทสำหรับการแสดง 

โครงเรื่อง บุคลิกภาพตัวละคร ความคิด บทสนทนา ดนตรีและเสียงประกอบ คำบรรยายฉาก  

การลำดับฉาก และการลำดับภาพ  

                     Literature’s history, literature types, script writing for perfomance show, 

plot, characteristics, thought, diction, music and sound, description of scenery, the order of 

scenes 
 
 

183381          ประสาทวิทยาทางนาฏศิลป์                                           3 (2-2-5)        

                    Neuroscience of Dance 

                       การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ประโยชน์ของประสาทวิทยาที่สัมพันธ์กับ

พัฒนาการของสมอง จิตใจ การเรียนรู้ การควบคุมการเคลื่อนไหว การบำบัดทางนาฏศิลป์ 

แนวทางการทำงานข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางนาฏศลิป์สู่สังคม 

                       Studying of concepts, theories, principles, advantages in relation to brain 

development, mind, learning, motion control, dance therapy, cross-disciplinary approach for 

broading body of knowledge for society 
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183411          สัมมนา                                                                          1(0-2-1) 

                    Seminar  

                   การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ การ

อภปิราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นดนตรีและนาฏศิลป์ 

                    Researching, collecting data, analyzing, report writing, presentation, 

discussion and answering questions related to music and dance 

 

183412          การแสดงผลงานดนตรแีละนาฏศิลป์นิพนธ์                            3(1-4-4) 

                    Music Presentation and Dance Thesis 

         การประมวลความรู้  บูรณาการ แนวความคิด ทฤษฎี วิธีการ วิเคราะห์  

สังเคราะห์ นำเสนอผลงานทางดนตรีหรือนาฏศิลป์  ในรูปแบบ การแสดงเดี่ยว การรวมวง

ดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ  ประพันธ์เพลง การเรียบเรียงดนตรีสากล หรือการจัดการแสดงใน

เชงิอนุรักษ์ สร้างสรรค์  พัฒนาสังคมทางนาฏศลิป์สู่สังคม  

                   Processing and integration of music and dance knowledge, concepts, 

theories, method, synthesis, presentation of major instruments or dance, presentation of 

solo performance, various style of ensemble,music arrangement,knowledge of dance 

conservation, creation and social development through dancing and performance, 

understanding music as social practice 

 

183421            ดนตรภีาคสนาม                                                            3(2-2-5) 

                      Fieldwork of Music Study 

                      วิธีการศึกษางานดนตรีภาคสนาม การวางแผนการวิจัยดนตรีในส่วนที่               

เกี่ยวข้องกับภาคสนาม วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลทางดนตรี  

                       Fieldwork of music study methods, fieldwork of music study research 

design, methods of observation and interview, collecting music data 

 

183431           การประพันธ์และการเรียบเรยีงดนตรสีากล                        3(2-2-5)                    

                     Western Music Composition and Arrangement 

                      การประพันธ์ดนตรีสากล เทคนิค  โครงสร้าง งานประพันธ์ชนิดต่าง ๆ โดย

อาศัยแนวการประพันธ์ของคีตกวีที่มีชื่อเสียงของโลกเป็นแบบอย่ าง การเรียบเรียงเสียง

ประสานสำหรับวงออร์เคสตรา วงโยวาทิต วงเชมเบอร์ วงขับร้องประสานเสียง การเรียบเรียง

สำหรับวงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ เทคนิคการผสมเสียงเครื่องดนตรีสากลแต่ละชนิด การ
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ผสมเสียงเป็นกลุ่มต่าง ๆ การเรียบเรียงเพลงจากทำนองเพลง และการใช้คอมพิวเตอร์หรือการ

แสดงด้วยดนตรีจริงในการนำเสนอผลงาน 

                           Western music composition, techniques, structures, various kinds of 

composition using the Great composers’ style, patterns and musical arrangement for 

orchestra, military  band, chamber and chorus, arrangement for western music band in 

various styles, techniques of western music mixing in each type, group mixing, 

arrangement from  melody and using the computer or live music performance  for project 

presentation 

 

183432          ดนตรีเอเชีย                                                                 3(3-0-6) 

                    Asian Music 

รูปแบบดนตรีของประเทศและท้องถิ่นต่าง ๆ ในภาคพื้นเอเชีย ความคล้ายคลึง 

ความแตกต่าง การแพร่กระจาย การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีระหว่างประเทศในกลุ่ม

เอเชียด้วยกัน 

                    Musical forms of various countries and local songs in Asian regions, 

differences, similarity,   distribution and assimilation of  musical culture  between  the 

countries  in  Asia 

  
183451          นาฏศิลป์ชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง                                           3(1-4-4) 

                    Maekong Basin Ethnic Dance 

                    ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์  ประเภท ดนตรีประกอบ เครื่องแต่งกาย 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการฟ้อนของชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง 

         History, development, characteristics, types, music, costumes, analysis, 

syntesis, Maekong basin ethnic dance 

 

183481          สหวิทยาการสืบทอดและถ่ายทอดนาฏศิลป์                             3(2-2-5) 

                    Interdisciplinary and  Knowledge of Dance Transferation 

                   แนวคิด ทฤษฏี หลักการ พัฒนาการ ขั้นตอน จารีต ธรรมเนียมปฏิบัติ กลวิธีการ

สืบทอดและถ่ายทอดนาฏศิลป์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การออกแบบกิจกรรมการสบืทอดและ

ถ่ายทอดนาฏศลิป์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฏี หลักการ รูปแบบ เทคนิค จิตวิทยา การ

จัดการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม การวัดและ

ประเมินผลกิจกรรม และทักษะร่วมสมัยที่ส่งเสริมหรอืสัมพันธ์กับการสบืทอดและถ่ายทอด

นาฏศลิป์ให้ดำรงอยู่บนฐานวิถีชีวติใหม่                                           
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                 Concepts, theories, principles, development, method, tradition, formality, 

techniques for knowledge transfer knowledge in dancing and performing, practice in 

transfer knowledge and skills in dancing and performing, apply concepts, theories principal 

method, technique, phsychology, learning management, multimedia and technology, 

setting up environment and atmosphere, measure and evaluation activities, promotion 

contemporary skills which supports the knowledge transferring in dancing on the context of 

new normal livelihoods  

 

183482          นาฏศิลป์เพื่อการพัฒนาสังคม                                         3(2-2-5) 

                    Dance for Social Development 

                    ประเด็นปัญหา โอกาส และความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการ

แนวคิด ทฤษฏี หลักการที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการทางสังคมร่วมกับภูมิปัญญาทางด้านการ

แสดงในหลากหลายมิติ ฐานสมรรถนะผู้ประกอบการนาฏศิลป์เพื่อสังคม การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมแสดงที่สัมพันธ์หรือส่งเสริมการเรียนรู้ บำบัดและพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

การทดลอง การประเมินและสรุปผลการใชน้าฏศลิป์เป็นเครื่องมอืในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

                   Problematic issues and , opportunities and social needs , participation, 

integrate the concepts, theories and principles related to social entrepreneurship based on 

local wisdomin various dimensions, the performance base for the social dance practitioner, 

practice designing and creating innovation, showing that relevance or promoting learning, 

retreat and develop society constructively, experiment, evaluate and draw conclusions 

using dance as a tool for social change 

                     

183491         การฝึกงาน                                6 หน่วยกิต 

                    Professional Training 

 การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรี

หรอืนาฏศลิป์ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐหรอืเอกชน 

 Training, learning, gaining experience and skill concerning music or dance 

in private or government sectors 
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183492           การศึกษาอิสระ                                                           6 หน่วยกิต 

                      Independent Study    

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ 

และการอภิปราย ในหัวข้อทางดา้นดนตรหีรอืนาฏศลิป์ 

   Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussing 

in  music or dance 

 

183493            สหกิจศึกษา                                                               6 หน่วยกิต 

                      Co-operative Education 

                      การปฏิบตัิงาน เรยีนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ          

ดนตรีหรอืนาฏศลิป์ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

                      Working, learning, gaining experience and skill concerning music or dance as  

a apprentice in private or government sectors 
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ความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา 

1. เลขสามตัวแรก หมายถงึ กลุ่มเลขรหัสสาขาวิชา 

001 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

183 หมายถึง สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง 

2. เลขสามตัวหลัง  

   2.1 เลขรหัสตัวแรก หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 

เลข   1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที ่1 

เลข   2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที ่2 

เลข   3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที ่3 

เลข   4 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที ่4 

  2.2 เลขรหัสตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มวิชาในระดับชั้นที่ 

เลข   1            หมายถึง      กลุ่มวิชาแกน สุนทรียศาสตร์ พืน้ฐานประวัติศาสตร์  

                                        สัมมนา วจิัย การบริหารจัดการ ดุรยินิพนธ์และศิลปนิพนธ์  

                                        ฝกึงาน 

เลข   2           หมายถึง      กลุ่มรายวิชาทักษะ ปฏิบัติดนตร ี  

เลข   3           หมายถึง       กลุ่มรายวิชาประวัติ ทฤษฎี และประพันธ์ดนตร ี 

เลข   4           หมายถึง      กลุ่มรายวิชานาฏศิลป์ไทย 

เลข   5           หมายถึง       กลุ่มรายวิชางนาฏศลิป์ล้านนา 

เลข   6 หมายถึง         กลุ่มรายวิชานาฏศลิป์ร่วมสมัย 

เลข   7  หมายถึง         กลุ่มรายวิชาทฤษฎีและองค์ประกอบทางดา้นนาฏศลิป์  

เลข   8 หมายถึง         กลุ่มรายวิชาบูรณาการ และการประยุกต์ศาสตร์ศาสตร์      

                                        นาฏศลิป์เพื่อสังคม 

เลข   9  หมายถึง        กลุ่มวิชา ฝึกงาน/การศกึษาค้นคว้าอิสระ/สหกิจศกึษา 

 

   2.3 เลขรหัสตัวที่สาม หมายถึง    อนุกรมรายวิชา 

 

           

 

 

 

 

 



 

 

 55 

55 

3.2  ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวฒุขิองอาจารย์ 

                  3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปีที่สำเร็จ 

การศึกษา 

1 นายศราวุธ จันทรขำ* 36099001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม 

ศศ.บ. 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏศิลป์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 

2547 

2 นายกติต์ิธเนศ ศิรสุิริยเสรี*                                                          11014002XXXXX อาจารย ์ ศศ.ม. 

ศป.บ. 

ดุริยางค์ไทย 

ดุริยางคศิลป ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2551 

2549 

3 นายธนพงศ์ เด็ดแกว้* 16599002XXXXX อาจารย ์ ศศ.ม. 

 

ศศ.บ. 

วิทยาการดนตรีและ

นาฎศิลป์ 

ดุริยางคศาสตร์

สากล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 

 

2552 

4 นายรัตนะ ตาแปง* 35701007XXXXX อาจารย ์ ศศ.ม. 

บธ.บ. 

วัฒนธรรมศึกษา 

การจัดการ 

การท่องเทีย่ว 

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

2555 

2547 

5 นางสาวธนันยวรรณ  

ศรีทรัพโยทยั* 

11027002XXXXX อาจารย ์ ศศ.ม 

ศศ.บ. (เกยีรตินิยม

อันดับ 2) 

นาฏยศิลป์ไทย 

นาฏยศิลป์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2563 

2558 

6 นางสาวปรียาชนก   

เกษสวุรรณ* 

15009000XXXXX อาจารย ์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

ศิลปไทย 

ศิลปไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2553 

2550 

 

หมายเหตุ : * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก 

1 นายสุรพล วิรุฬห์รักษ ์

 

ศาสตราจารย์กติตคิุณ Ph.D. 

M.A. 

M. 

สถ.บ. 

Drama and Theatre 

Drama and Theatre 

Architecture 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2 นางสวภา เวชสุรักษ ์ ศาสตราจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏศิลป์ไทย 

3 นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ รองศาสตราจารย์ ศศ.ด. 

ศษ.บ. 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏศิลป์ไทย 

4 นายสุกร ี   เจรญิสขุ รองศาสตราจารย์ D.A. 

M.M.E. 

กศ.บ. 

Woodwind Performance and Pedagogy 

Music Education 

ภาษาไทย 

5 นายอนุกูล โรจนสุขสมบูรณ ์ รองศาสตราจารย์ ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศป.บ. 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏยศลิป์ไทย 

6 นางอมรา กล่ำเจริญ 

 

รองศาสตราจารย์ ศศ.ม. 

ค.บ (เกียรตนิยิม) 

นาฏยศลิป์ไทย 

ภาษาไทย 



57 

 

 57 

57 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก 

7 นายธรรศ  อัมโร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. 

ค.บ. 

ดนตรี 

ดนตรีศึกษา 

8 ว่าท่ีร้อยตรีนิรันดร์ ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ค.บ. 

ภูมิภาคลุ่มแม่นำ้โขงและสาละวนิศึกษา 

ดนตรี 

ดนตรีศึกษา 

9 นายศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ดนตรี 

วัฒนธรรมศึกษา 

ประวัตศิาสตร์ 

10 นายอนรรฆ จรัณยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

M.M. 

ค.บ. 

ดนตรี 

Musicology 

ดนตรีศึกษา 

11 นางสมพันธ์  วงษ์ด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.ด. 

M.A. 

ศศ.บ. 

อุดมศกึษา 

Music Education 

ดุริยศลิป์ 

12 นางสาวขวัญใจ คงถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏศิลป์ไทย 

13 นางสาวสุพรรณี บุญเพ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. 

ศป.บ. 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏยศลิป์ตะวันตก 

14 นายกันต์ อิสมันยี 

 

- ศศ.ม. 

ศป.บ. 

ดนตรี 

ดุริยางคศาสตร์สากล 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก 

15 นายไพโรจน์ ทองคำสุก - ศศ.ด. 

ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏศิลป์ไทย 

16 นายมนูญ พลอยประดับ - นศ.ม. 

นศ.บ. 

Diploma 

นเิทศศาสตร์ 

นเิทศศาสตร์ 

Guitar 

17 นายอดิศร ม่วงงาม - ศน.ม. 

ศศ.บ. 

ศาสนศาสตร์ 

ดุริยศลิป์ 

18 นางสาวมนชยา ชูวรรธนะะปกรณ์ - วท.ม. 

วท.บ. 

Advanced Cert. 

สถิติประยุกต ์

คณิตศาสตร์  

Guitar 

.
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดทำโครงสร้างหลักสูตร         

ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรแีละนาฏศิลป์ เพื่อผลิตบัณฑติที่มีความรู้ ความเข้าใจ

และความสามารถดนตรีและนาฏศิลป์ ครอบคลุมทั้งด้านการปฏิบัติเดี่ยว ปฏิบัติการรวมวง 

ทฤษฎีดนตรี และการประสานเสียง (Harmony)  รวมทั้งการศึกษาทางด้านนาฏศลิป์ทั้งพืน้เมือง

และไทย รวมถึงการฝึกการแสดงต่อสาธารณะในแต่ละภาคการศึกษา และเปิดโอกาสให้นิสิต

แสดงผลงาน รวมทั้งการฝึกงานดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ

ก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้น นอกจากการเลือกการศึกษาอิสระ (Independent Study) 

หลักสูตรยังกำหนดให้นิสิตเลือกการฝึกเป็นแผนฝึกงานหรือสหกิจศึกษา นิสิตแต่คนสามารถ

เลือกแผนใดแผนหนึ่งได้เพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนามภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา/

อาจารย์นิเทศ  ดังนี้ 

              การฝึกงาน  จำนวน 6 หน่วยกิต การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้ศึกษา

ทางดนตรีสากลนำไปประยุกต์ การสร้างและพัฒนางานดนตรีสากล ในการทำงานต่าง ๆ ได้

อย่างมีประสทิธิภาพ  

              สหกิจศึกษา  จำนวน 6 หน่วยกิต  การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้ศึกษา

ทางดนตรสีากลนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

          ความคาดหวังในผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม   

4.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร

ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงานที่ไปฝกึประสบการณ์ได้  

4.1.2 มีคุณธรรม จรยิธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์  มภีาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีม 

4.1.4 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปใช้กับการปฏิบัติงานลักษณะต่างๆได้

ทางดา้นดนตรแีละนาฏศลิป์ได้อย่างเหมาะสม 

4.1.5 ให้บริการวิชาการด้านดนตรีและนาฏศิลป์แก่สังคม ชุมชน และบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

4.1.6 มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 4.2  ช่วงเวลา   

                 ตามแผนการเรียน ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

          4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

                 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา
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5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

           การศึกษาอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต ต้องเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านดนตรีและ

นาฏศิลป์ ที่นิสิตสนใจ โดยได้โครงงานวิจัยที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีและ

นาฏศิลป์ซึ่งผ่านกระบวนการการวางแผน  การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

รายงาน และการสาธิตผลงาน ตลอดจนสามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ในการทำวิจัย 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำหัวข้อวิจัยมีขอบเขตการดำเนินงานวิจัยที่สามารถทำเสร็จได้ 

นำเสนอผลงานและจัดทำรายงานตามรูปแบบภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

           นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการวิจัยทางดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อนำมาใช้เป็น

พืน้ฐานของการทำวิจัยตลอดจนระเบียบวิธีวจัิย สามารถศึกษาวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ และ

สามารถนำไปใช้ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านดนตรี และ

นาฏศลิป์ได้  

5.3 ช่วงเวลา 

            ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 

             6  หน่วยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

 5.5.1 นสิิตจัดกลุ่มตามความสมัครใจ เลือกประเด็นที่สนใจ 

 5.5.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นสิิตกลุ่มละ 1 ท่าน 

 5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกเรื่อง และดำเนินการศกึษาหัวข้อ

วิจัยให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่กำหนด 

 5.5.4 นิสตินัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา นำแบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้า

ให้อาจารย์ลงนามทุกครั้ง  

 5.5.5 จัดให้มีการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

 5.6.1 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาการศกึษา

อิสระ 

5.6.2 ผู้สอนและผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรูร้่วมกัน 

5.6.3 อาจารย์ทีป่รึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทำการศกึษาอิสระ 

5.6.4 คณาจารย์ผูส้อนประเมินการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และแบบปาก

เปล่า 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมนิผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

คุณลักษณะพิเศษ  กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.1 ด้านบุคลิกภาพ 1) บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ ในรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอด

ระยะเวลาการศกึษา 

1.2 คุณธรรมและจรยิธรรม 1) มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ในการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาต่างๆ  

2) จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นหลัก 

ให้ ค ว า ม ส ำ คั ญ แ ล ะ ป ลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต มี

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3) มี ก ารต รวจส อ บ แล ะส่ ง เส ริม ให้ นิ สิ ตมี

คุณ ธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตอย่าง

ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 

1.3 ด้านภาวะผู้นำ  1) ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เอก ให้นิสิตต้องทำงานเป็นกลุ่มทั้งในบทบาท

ของผู้นำและสมาชิกกลุ่ม  

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจ

ให้นิสิตร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความ

คิดเห็นและแสดงออก 

3) กำหนดบรรทัดฐานในการ เรียนรู้ ในกลุ่ม 

ปลูกฝังการมีวินัย ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ

ต่อส่วนรวม  
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2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

         2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1)  มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวติ  

 (2)  ตระหนักและสำนกึในความเป็นไทย  

 (3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น   

 (4)  มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

 (5)  ซื่อสัตย์สุจรติ มีวนิัย และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  (1) กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 

จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง   

(2)  ปลูกฝังจิตสาธารณะ  และจิตอาสา ด้วยการจัดกิจกรรมการให้บริการ

ชุมชน ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

(3)  ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย เน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา

ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

(4)  จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่ม

และการเป็นสมาชิกกลุ่ม เข้าใจวิธีทำงานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็นและเปิดใจกว้างรับฟัง

ความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

(5)  จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่นิสิตที่ทำดี ทำประโยชน์แก่

ส่วนรวมเป็นแบบอย่างที่ดดี้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

การประเมินใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี  ทั้งการประเมินก่อนเรียน 

ระหว่างเรียน ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา ทั้งในช้ันเรียนและแหล่งฝึกปฎิบัติงาน โดย

อาจเป็นการประเมินตนเอง ประเมินโดยผูส้อน เพื่อนนิสติ อาจารย์ประจำแหล่งฝกึงาน ดังนี ้

   (1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเสียสละในจัดกิจกรรมวิชาการ การ

บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม ต่างๆ ที่สอดแทรกในรายวิชา  

(2)  ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน

ตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 

(3) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมในสโมสรนสิิต 

(4) จำนวนผลงานหรอืรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรตขิองนสิิต 
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2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ 

 (1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้หาที่

ศกึษา 

 (2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ  

 (3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (4) มีความรู้ในทางดนตรีและนาฏศิลป์ที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม       

ภูมปิัญญาและวัฒนธรรม บูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (5) มคีวามรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ

ด้านดนตรแีละนาฏศลิป์ 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  (1)  ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี 

และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง แสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิง

วิเคราะห ์ 

  (2)  ใช้กระบวนการสอนที่เน้นใหเ้กิดการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน  

  (3)  กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์

ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจหรืออาจนำไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบวิชาชีพ  

  (4)  รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องวางพื้นฐานและสร้างความเชื่อมโยง

ระหว่างภาคทฤษฏีและปฏิบัติ มีการใช้แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ

เข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

 (5)  จัดให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการศึกษาดูงานหรือใช้

วิธีการเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจน ใช้

วิธีการฝกึปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางด้านดนตรีและนาฏศลิป์ 

  (6)  ในกระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะความสามารถใน

การค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝน

ทักษะด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอ

เพื่อสร้างทักษะในการอภปิราย นำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในช้ันเรียน 
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 2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1)  การประเมินจากแบบทดสอบ 

(2) การประเมนิจากรายงาน หรอืผลงานที่นสิิตจัดทำขึ้น 

(3) การประเมนิการนำเสนอหนา้ช้ันเรยีน 

(4) การประเมนิผลจากการอภปิราย 

(5) การประเมนิการวิเคราะห์กรณีศกึษา 

(6) การประเมนิพัฒนาการของผู้เรยีนจากการปฏิบัติ 

(7) ประเมินจากการอภปิรายวชิาสัมมนา 

(8) ประเมนิจากการบูรณาการองค์ความรูก้ับศาสตร์อื่นๆ 

2.3  ทักษะทางปัญญา 

                 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ 

และมีปฏิภาณไหวพริบในการสรา้งผลงาน 

   (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้

เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

   (3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อ

ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

   (4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

       (5) สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

และวิชาชีพได้ 

                   2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 เน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา

รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจำ โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การ

อภิปราย การทำกรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง การทำวิจัยดนตรีและนาฏศิลป์ การสืบค้นข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลต่างๆ การจัดโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการจัดการเรียนการสอนให้

นิสิตได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิด

อย่างเป็นระบบ ด้วยตนเองและในกลุ่ม มีการจัดการอภปิราย การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

การเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลอง อภิปรายผลงานทางศิลปกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ การ

เรียนโดยการปฏิบัติจริง และการจัดทำโครงงาน เป็นต้น 
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2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 ประเมินตามสภาพจริง โดยการประเมนิทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

 (1)  การประเมนิกระบวนการคิด 

 (2)  การทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาโดยให้นิสิต

อธิบายแนวคิดของดนตรีและนาฏศิลป์ และการประยุกตใ์ช้ดนตรโีดยใช้ความรู้ทีไ่ด้ทำการศกึษามา 

                (3) การประเมินผลงาน ได้แก่  รายงานการศึกษาและวิ เคราะห์

กรณีศึกษารายงานการศึกษาอิสระ รายงานการศึกษาสถานการณ์จำลอง รายงานผลการ

อภปิรายกลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา และสรุปผลงานดนตรแีละนาฏศลิป์ 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

   (1)  เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ

มนุษยสัมพันธ์ที่ด ี 

   (2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง

เหมาะสมตามบทบาทหน้าที ่ความรับผดิชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 (3)  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม มีความรับผดิชอบต่องานของ

ตนเอง ทำงานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   (4)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 

        (5)  มีทักษะในการดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม 

 

                  2 .4 .2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ ในการพัฒ นาการเรียนรู้ด้ านทั กษ ะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1)  กำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามสาขา

หรอืต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณบ์ุคคลอื่น 

  (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทำงานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการ

แสดงบทบาทของการเป็นผูน้ำและผูต้ามหลากหลายสถานการณ์ 

 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนำเสนอ

ผลงานกลุ่มในช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี
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ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน

การรับผดิชอบ ดังนี้ 

(1)  สามารถทำงานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

(2)  มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไป

ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

(4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกีับผูร้่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

(5)  มีภาวะผู้นำ 

(6)  สามารถวางตัวและบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำและผู้รับฟังได้อย่าง

เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

 

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                        (1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรอืนำสถิติ 

มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งมีความ

เหมาะสมสำหรบัดนตรแีละนาฏศลิป์ 

                        (3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร ด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการ

สื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางดนตรีและนาฏศิลป์ และนำเสนองานกับกลุ่ม

คนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

      2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ใหน้ิสติได้วิเคราะห์

กรณีศกึษา และสถานการณ์จำลอง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

(2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะการสื่อสาร

ระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และ

บุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

(3)  การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้เทคนิคการ

ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ เลือกสารสนเทศและการสื่อสารที่

เหมาะสมกับผูฟ้ังและเนือ้หาที่นำเสนอ 
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                 2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการ

เลอืกใช้เครื่องมอืต่างๆ ที่ช่วยวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อแก้ปัญหา การอภิปราย กรณีศกึษาต่าง ๆ 

ที่มกีารนำเสนอต่อชัน้เรียน  

 (2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบประเมิน

ทักษะการนำเสนอ การฟัง และการเขียน 

 (3)  ประเมินจากความสามารถในการค้นคว้าหรือสืบค้นข้อมูลโดยใช้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอ้างองิที่มาอย่างถูกต้อง 

 

2.6 สุนทรียภาพ 

          2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา 

ศลิปะและวัฒนธรรม 

           2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) การจัดการเรียนการสอนและเสนอผลงานสร้างสรรค์ในช้ันเรยีน 

(2) การวิเคราะห์ วจิารณ์ อภปิราย และนำเสนอผลงานสร้างสรรค์  

                  2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) การประเมนิผลงานที่กำหนดในช้ันเรยีน 

(2) พัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

(3) การแสดงความคิดเห็นและการมสี่วนร่วมในชัน้เรียน 

(4) ผลสำเร็จของผลงานที่มีคุณภาพ  

 

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

           2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

                       (1) มีสุขนสิัยทีส่่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

        2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิ 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

   (1) ใช้การนำเสนอหน้าช้ันเรียนที่กำหนดให้นสิิตต้องดำเนินการ

นำเสนอเอง โดยสร้างบรรยากาศ การวางตัว การแต่งกาย และบุคลิกภาพที่เหมาะสมเพื่อ

สร้างความน่าเชื่อถือต่อผลงานที่ได้มกีารนำเสนอ 
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 (2) ใช้การส่งผลงานในช้ันเรียนแต่ละครั้งของนิสิตเพื่อแสดงถึงสุข

ภาวะอนามัย ตลอดจนสุขภาพนิสิตที่เข้ามาเรียน 

 (3) การแต่งกายที่เหมาะสมกับวาระโอกาสและสถานที่ 

                 2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) ใช้การประเมินบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือของผลงานที่นสิิตได้นำเสนอ 

  (2) ใช้การประเมินจากการเข้าเรียนตามเวลาของนสิิต 

  (3) ใช้ การประเมิ นจากการสะท้ อนภาพลั ก ษณ์ ของนิ สิ ตจาก

บุคคลภายนอกคณะ 

 

2.8 ทักษะพิสัย 

          2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

                       (1)สามารถใช้ทักษะปฏิบัติทางดนตรีและนาฏศลิป์ในการสร้างสรรค์

ผลงานของตน 

          2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) การจัดการเรียนการสอนและเสนอผลงานสร้างสรรค์ในช้ันเรยีน 

(2) การวิเคราะห์ วจิารณ์ อภปิราย และนำเสนอผลงานสร้างสรรค์  

2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) การประเมนิผลงานที่กำหนดในช้ันเรยีน 

(2) พัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

(3) การแสดงความคิดเห็นและการมสี่วนร่วมในชัน้เรียน 

(4) ผลสำเร็จของผลงานที่มีคุณภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 การใช้ภาษาไทย  ● ● ○   ● ○ ○   ●     ○ ○ ○ ● ○   ● ●    

001102 ภาษาอังกฤษ 

เตรียมพร้อม ●  ●   ● ● ●    ●    ● ● ● ●    ●     

001103 ภาษาอังกฤษ 

สู่โลกกว้าง ●  ●   ● ● ●    ●    ● ● ● ●    ●     

001204 ภาษาอังกฤษ  

ก้าวหนา้ ●  ●   ● ● ●    ●    ● ● ● ●    ●     

002201 พลเมอืงใจอาสา ● ● ● ●  ● ○ ○   ○ ●    ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○    
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   ● ●   ●    ● ○ ○    ● ●  ○ ● ○ ○ ○ ●    

003201 การสื่อสารในสังคม

ดิจิทัล 

  ●   ● ● ●   ● ●     ○ ○ ●  ● ●  ○   
 

003202 การจัดการสุขภาพ

และสิ่งแวดลอ้ม 

  ● ●  ● ● ●    ●     ● ● ●  ● ●  ○ ● ○ 
 

004101 ศลิปะในการดำเนิน

ชวีติ  

●  ●   ● ● ●   ● ○    ○ ○ ○   ○  ○ ●   
 

004201 บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม  
 ● ●   ● ● ● 

 

 

 

 

 ● ●    ●       ● ●  ● 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 

183111 ดนตรีและนาฏศลิป์

ปริทรรศน์ 
⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫      ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

 
 

 

183112 ทักษะดนตรีขั้นพื้นฐาน   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫    ⚫  ⚫    ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ 

183113 พื้นฐานการเคลื่อนไหว

ร่างกาย 

  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

183114  สุนทรียศาสตร์                              ⚫ ⚫    ⚫ ⚫            ⚫    
183311 ดนตรีและนาฏศลิป์

ทางสื่อสมัยใหม ่
⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

183312 การจัดการทางด้าน

ดนตรีและนาฏศลิป์                     
⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  

183313 ระเบียบวธีิวจิัย                       ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

183411 สัมมนา  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) 

183412 การแสดงผลงาน

ดนตรีและนาฏศลิป์นิพนธ์ 
⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

183491 การฝกึงาน ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ 

183492 การศึกษาค้นควา้

อสิระ    
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫  

 

⚫ 
⚫ 

183493 สหกิจศกึษา                                                                        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น 

2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านแขนงวิชาดนตรี                            

183224 เทคโนโลยีและการ

บันทึกเสียงสำหรับดนตรี 
 

 

 
  ⚫ ⚫  ⚫    ⚫  ⚫    ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ 

183431 การประพันธ์และเรียบ

เรียงดนตรีสากล          

                       
  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫    ⚫  ⚫    ⚫    ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
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8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) 

2.2.1.2  วิชาเอกเฉพาะดา้นดนตรี 

(1) วิชาเอกบังคับเฉพาะดา้นดนตร ี

183121  ทักษะและการรวมวง

ดนตรีสากล 1 
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ 

183122 ทักษะและการรวมวง

ดนตรีสากล 2 
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ 

183131 ทฤษฎีดนตรีสากล 1  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

183231 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

183221 ทักษะและการรวมวง

ดนตรีสากล 3 
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ 

183222 ทักษะและการรวมวง

ดนตรีสากล 4 
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ 

183223 การอ่านโน๊ตสากล  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
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5. ทักษะการ
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สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) 

และการฝกึโสตประสาท  

183232  ทฤษฎีการประสาน

เสียง  
⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

1832233  ประวัตแิละ

วรรณกรรมดนตรีสากล 
⚫ 

 

⚫ 
  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

183321 ทักษะและการรวมวง

ดนตรีสากล 5 
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ 

183322 ทักษะและการรวมวง

ดนตรีสากล 6 
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ 

183331 การแต่งทำนองสอด

ประสาน 
⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

183332 รูปแบบและการ

วเิคราะห์ดนตรีสากล 

⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
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การใช้
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พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) 

(2)  วิชาเอกเลือกเฉพาะดา้นดนตร ี

183323การอำนวยเพลง   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫    ⚫  ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

183324 ทักษะเครื่องดนตรี

สากล 
⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫     ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

183325 การขับร้องประสาน

เสียง                                                  
  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫    ⚫  ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

183333 ดนตรีบำบัด ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
183334 ดนตรีชาติพันธ์ุวทิยา ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫     ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

183335 อุโฆษวทิยาการดนตรี ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫     ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

183336 การซ่อมเครื่องดนตรี   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫    ⚫  ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
183337 ดนตรีไทย และดนตรี

พื้นบ้าน 
⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫     ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) 

183421 ดนตรีภาคสนาม ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫     ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  
183432ดนตรีเอเชยี ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫     ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  

2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านแขนงวิชานาฏศลิป์                       

2.2.2.1 วิชาเฉพาะดา้นนาฏศลิป์ 

183141  นาฏศิลป์ไทยพืน้ฐาน                              ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫    ⚫   ⚫    ⚫ ⚫  ⚫  

183151 นาฏศิลป์พื้นเมอืง

ล้านนาขั้นพื้นฐาน 
⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫          ⚫     ⚫    

2.2.2.2 วิชาเอกเฉพาะดา้นนาฏศลิป์ 

(1) วิชาเอกบังคับเฉพาะดา้น

นาฏศลิป ์
                           

183161 นาฏศิลป์ร่วมสมัย     ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

183241 รำและระบำมาตรฐาน                                  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫    ⚫   ⚫    ⚫ ⚫  ⚫  



 

 

 
77 

77 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
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7. ทักษะ
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สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) 

183251 นาฏศิลป์พื้นเมอืง

ล้านนา 
⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫    ⚫ ⚫    

183261  นาฏศิลป์สมยัใหม ่                                               ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

183271 องค์ประกอบและ

เทคนิคทางนาฏศลิป์ไทย                                   
 ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫        ⚫     ⚫    

183272 ศลิปะการพูดเพื่อการ

สื่อสารทางนาฏศิลป์                                   
⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

183273 ปฏบัิตกิาร

องค์ประกอบและเทคนิคทาง

นาฏศิลป์ไทย                   
 ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫    ⚫  ⚫   ⚫   ⚫ 

183274 ทฤษฎีและการ

วจิารณ์นาฏศิลป์   
   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  

183341 รำหน้าพาทย ์ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫    ⚫   ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ
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5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ
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6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) 

183351 นาฏศิลป์ราชสำนัก

ล้านนา 
⚫ ⚫    ⚫   ⚫       ⚫ ⚫  ⚫     ⚫ ⚫   

183352 ภูมิปัญญาล้านนา

วจิักขณ ์
⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫    ⚫    

183361 การออกแบบทาง

นาฏศิลป์ 
⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

183481 สหวทิยาการสบืทอด

ถ่ายทอดนาฏศลิป์  
⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

(2) วิชาเอกเลือกเฉพาะดา้นนาฏศลิป ์

183342 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫    ⚫   ⚫    ⚫ ⚫  ⚫  
183343 ละครรำแบบดั้งเดิม ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫    ⚫   ⚫    ⚫ ⚫  ⚫  
183344 ละครรำแบบปรับปรุง ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫    ⚫   ⚫    ⚫ ⚫  ⚫  
183353 นาฏศิลป์ชาติพันธ์ุใน ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫        ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8.

ทัก

ษะ

พิสั

ย 

 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) (1) 

ล้านนา  

183362 แจ๊สแดนซ ์   ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

183363 โคเวอร์แดนซ์   ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

183371  วรรณกรรมและการ

ประพันธ์บทการแสดง 
⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫    

183381 ประสาทวทิยาทาง

นาฏศิลป์ 
⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫     ⚫  ⚫ ⚫  ⚫    

183451 นาฏศิลป์ชาติพันธ์ุลุ่ม

แม่น้ำโขง 
⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫          ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

 

 
  

183482 นาฏศิลป์เพื่อการ

พัฒนาสังคม   
⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของคณะที่มีการทำความเข้าใจให้ตรงกัน และดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ให้ผู้

ประเมินภายนอกตรวจสอบได้ 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศกึษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมี

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่

กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนการสอน 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต 

2.1.3 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ

นิสติ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศกึษา 

การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสำเร็จการศึกษา 

เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการประเมิน

คุณภาพของหลักสูตร อาจใชก้ารประเมนิจากตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต  โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จ

การศึกษาในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้  

ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑติในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อประเมินความพึง

พอใจในบัณฑติที่จบการศกึษา และเข้าทำงานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ

พร้อมและคุณสมบัติด้านอื่นๆของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาใน

สถานศกึษานั้นๆ                 

2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้

จากสาขาวิชาที่เรยีนตามหลักสูตรเพื่อนำมาใช้ในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

2.2.5 มีการเชญิผูท้รงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการมาประเมินหลักสูตร  
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3.เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย         

และเป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความรู้และเข้าใจแก่

อาจารย์ใหม่ในเรื่อง  

1.1.1  บทบาทหนา้ทีข่องอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

1.1.2  นโยบายของมหาวิทยาลัย 

1.1.3  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐาน   

 คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

1.2 จัดระบบอาจารย์อาวุโสเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ในด้าน ดังนี้ 

1.2.1  จรรยาบรรณของอาจารย์ 

1.2.2  นโยบายของคณะ 

1.2.3  หลักสูตรและวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 

แห่งชาต ิ

1.3 ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอน การวิจัยและ

งานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชา การสนับสนุนด้าน

การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการ

นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

2.1.1 จัดอบรมประจำปีเกี่ยวกับทักษะการสอนและการประเมินผลเพื่อเพิ่มพูนทักษะ

การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อ

สนับสนุนความสำเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน 

2.1.2 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนและการประเมนิผล 

2.1.3 สนับสนุนให้มกีารวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ 

2.1.4 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาอาทิการใช้

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1  พัฒนาความเช่ียวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางวิชาชีพให้มีความทันสมัยอยู่

เสมอ 

2.2.2  พัฒนาทักษะการเขียนตำรา หนังสือ การวิจัยและตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานใน

วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

2.2.3  สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาความรูแ้ละคุณธรรม 

2.2.4  สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ใหสู้งขึ้น 

2.2.5  สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการและการสร้างสรรค์ 

เพื่อพัฒนาอาจารย์ใหเ้ข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

2.2.6  สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานต่อ

สาธารณะอย่างต่อเนื่อง  

2.2.7  ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริม

การสอน การวิจัยและการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยหรอืการสร้างสรรค์สนับสนุน

การฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆการประชุม ทางวิชาการทั้งในประเทศหรือ

ต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้เป็นไป

ตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา คณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตร มีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นประธานหลักสูตร และมีอาจารย์ประจำ ครบทุกแขนง

วิชาเป็นกรรมการ  มีหน้าที่พัฒนาและบริหารหลักสูตรดังนี ้

 1.1 วางแผนการดำเนินงานยกร่างหลักสูตรใหม่หรือการปรับปรุงหลักสูตรเดิมตาม

แผนการเปิด-ปรับปรุงหลักสูตรระยะ 5 ปีของคณะ รวมทั้งการปิดหลักสูตรกรณีที่มปีัญหา 

 1.2 กำกับให้มีการสำรวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของบัณฑิต คุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตที่ต้องการให้ส่งเสริมตาม

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการยกร่างหลักสูตรใหม่ หรือการ

ปรับปรุงหลักสูตรเดิม 

 1.3 บริหารหลักสูตร โดยการควบคุมกำกับ ติดตามและทบทวนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

  1.4 กำกับให้มีการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาคการศกึษาทุกรายวิชา 

1.5 กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณ์ภคสนามตามแบบ มคอ.5 แล มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

1.6 กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  ภายใน 

60 วัน หลังสิน้สุดปีการศกึษา 

  1.7 กำกับให้มกีารดำเนินการเพื่อใหไ้ด้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ  

 1.8 กำกับให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรเมื่อครบรอบระยะเวลาตาม

แผนการจัดการศกึษา 

1.9 กำกับให้มีการประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมินทุกปี และ

นำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 

             1.10 กำกับให้มีการประเมินหลักสูตรจากศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันและ

จากผูใ้ช้บัณฑติหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร  และอย่าง

น้อยทุก 5 ปี นับแต่ปีที่ใชห้ลักสูตร 



 

 
 

 

85 

85 

1.11  กำกับให้มีการนำผลการสำรวจในข้อ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรในข้อ 

1.6 และผลการประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรในข้อ 1.8 1.9 และ 1.10 นำมาดำเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลาที่กำหนด 

 

2.บัณฑิต 

    บัณฑิตสาขาดนตรีและนาฏศลิป์ เป็นกลุ่มที่สังคมมีความต้องการในการให้บริการแก่สังคมใน

ทางด้านสร้างสรรค์ทางอารมณ์ เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้เป็นผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน

ดนตรแีละนาฏศิลป์ที่ทรงคุณค่ากับบุคคล สังคม การทำงานในกลุ่มเหล่านีบ้ัณฑิตสามารถทำงานได้

ในทุกตำแหน่ง ตัง้แต่นักแสดง นักบริหารจัดการองค์กร  การทำงานเหล่านีน้อกจากจะเป็นการสร้าง

อาชีพและมีงานทำแล้วยังเป็นผู้ทรงคุณค่าทางงานดนตรีและนาฏศิลป์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่

เคารพรัก และได้รับการยอมรับจากสังคม ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 

เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยใช้หลักวิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสม และ

มีประสิทธิภาพ เป็นบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน แต่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศในงาน

ดนตรีและนาฏศิลป์ สามารถสร้างผลงานควบคู่กับการดำรงตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ดนตรีและ

นาฏศิลป์เป็นสาขาที่มีความสำคัญสาขาหนึ่งในทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ เพราะเป็น

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การศกึษาและวัฒนธรรม ปัจจุบัน สถานปฏิบัติการและองค์กรทั้งของรัฐ

และเอกชนมีความต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถเพื่อปฏิบัติงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้ง

ในฐานะผู้สอน ผู้ควบคุมวง ผู้ผลติงานเพลงในบริษัท ผูส้รรค์สร้างนาฏศิลป์รูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่ง

บัณฑติจะเป็นบุคลากรสำคัญในการช่วยให้เกิดผลงานดนตรีและนาฏศิลป์ทีม่ีคุณภาพ เกิดประโยชน์

ต่อองค์กร สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทหรอืสร้างช่ือเสียงใหก้ับสถาบันได้อย่างหลากหลาย 

                    

3.นิสิต 

 3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต 

3.1.1 มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต โดย

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน อาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทำ

หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกคนต้องกำหนด

ช่ัวโมงให้คำปรึกษา (Office Hours ) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม

เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแก่นิสิต 

3.1.2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตหลากหลายช่องทาง        

เช่น เรื่องทุนการศึกษา  แหล่งงาน  และศกึษาต่อ 

3.1.3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวชิาการและวิชาชีพแก่นิสิต  
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3.1.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการในข้อ 5.1.1 ถึง 5.1.3 

โดยนักวิชาการศึกษา (ด้านกิจการนิสิต) เป็นผู้ช่วยดำเนินการ  ตลอดจนนำผลการประเมินคุณภาพ

ของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิตในปี

ต่อไป 

 3.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 

กรณีที่นสิิตมคีวามสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำ

ร้องขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ

รายวิชาได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1  การรับอาจารยใ์หม่ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มีการกำหนดคุณสมบัติของ

อาจารย์และแนวปฏิบัติในการรับอาจารย์ใหม่ประจำ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการ 

โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

4.1.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหรือนาฏศิลป์ 

และมวีุฒิการศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหรอืนาฏศลิป์ 

4.1.2 เข้ารับการสัมภาษณ์ การปฏิบัติ และ/หรอื นำเสนอผลงานวิจัย / ทดสอบการ

สอนต่อคณาจารย์ของสาขาวิชา  และคณาจารย์ของสาขาวิชามีมติเห็นชอบให้รับเป็นอาจารย์ได้ 

 

 4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณาจารย์ ผู้สอน จะต้อง

ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบ               

การประเมินผลทุกรายวิชา มีการนำผลประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิต และผลประเมิน

รายวิชาของทุกภาคการศึกษา มาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  

และเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทาง

ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
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 4.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

4.3.1 รายวิชาที่เป็นรายวิชาเฉพาะ จะเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติใน

สาขานั้น หรอืมีความเชี่ยวชาญพิเศษ   

4.3.2 การคัดเลือกอาจารย์พิ เศษต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา   

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  เสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความต้องการ หรือทบทวนผลการ

ประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ กรณีที่เคยเชิญมาสอนแล้ว  ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 

และเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมประวัติและผลงานที่สัมพันธ์กับ

หัวข้อที่จะเชญิสอนในรายวิชานั้นๆ เพื่อขออนุมตัิแต่งตั้ง 

4.3.3 การขออนุมัติ แต่ งตั้ ง ประธานหลักสูตรเสนอชื่อ ผ่ านคณ ะวิชาเพื่ อให้

มหาวิทยาลัย จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

             หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรีและนาฏศลิป์ ดำเนินการจัดระบบการ

จัดการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม   

             การประเมินผลการเรียนรู้ จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ขณะที่กำลังศึกษา การทวนสอบในระดับรายวิชามี การประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมี

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน ส่วน

การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศกึษา เพื่อดำเนินการ

ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

         6.1  การบริหารงบประมาณ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์วางแผนความต้องการทรัพยากร

การศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอต่อมหาวิทยาลัยให้

จัดสรรงบประมาณเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เช่น งบประมาณจัดซือ้หนังสือ ตำรา วัสดุครุภัณฑ์

การศึกษา โสตทัศนูปกรณ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้เพียงพอเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูด้้วยตนเอง

ของนสิิต  
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 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

6.2.1 มหาวิทยาลัยพะเยามีหนังสือตำราหลักทางวิชาชีพที่ทันสมัยและสามารถ

สืบค้นได้จากระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และนิสิตสามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นได้อย่างสะดวก

และทุกโอกาส โดยมีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและห้องสมุดเป็นหน่วยงานให้บริการแก่นิสิต

และบุคลากร  

   6.2.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์วางแผน สำรวจและ

ดำเนินการให้มีหนังสือ ตำรา วารสาร และระบบสืบค้นข้อมูล โดยผ่านการบริการของศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศึกษา เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่ ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ ดังนัน้จงึต้องมีทรัพยากรขั้นต่ำเพื่อจัดการเรียน

การสอน ดังนี้ 

6.2.2.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์

สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

6.2.2.2 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ที่พอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสำหรับการทำ

โครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

6.2.2.3 ต้องมี เจ้ าหน้ าที่ สนับสนุ นดู แลสื่ อการเรียนการสอนอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ประกอบการสอน 

6.2.2.4 มีห้องสมุดหรอืแหล่งความรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสืบค้น

ความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตำราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจำนวนที่เหมาะสม โดยจำนวนตำราที่เกี่ยวข้องต้องมี

เพียงพอ 

6.2.2.5 มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการ

เรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการต่อจำนวนนิสติในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

6.2.2.6 การสืบค้นในฐานข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วารสารออนไลน์  

E -Book เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา

และสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีและนาฏศลิป์ 

 

 6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

6.3.1 ประสานงานกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา ในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า 

และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผูส้อนแต่ละรายวิชา
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จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้นิสิตก็มีส่วนใน

การเสนอแนะรายชื่อหนังสือดว้ย 

6.3.2 ประสานงานกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้จัดสรรครุภัณฑ์ประเภท

สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ติดตั้งในห้องเรียนห้องปฏิบัติการของอาคารถาวรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และศิลปกรรมศาสตร์ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ใน

รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา  

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

6.4.1 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ ต่อการบริการห้องสมุดและ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งในเชงิคุณภาพ และ ปริมาณ อย่างต่อเนื่องทุก

ภาคการศกึษา 

6.4.2 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริการที่เหมาะสมด้านห้องเรียน 

หอ้งปฏิบัติการ อุปกรณ์การศกึษา และจุดเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ต ทั้งในสถานศกึษาและแหล่งฝกึงาน 

6.4.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ด้านงานทะเบียนนิสิต

ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ

จัดบริการดา้นอาหารและสนามกีฬา 

6.4.4 มี ก ารป ระเมิ นความพึ งพ อ ใจของนิ สิ ตต่ อก ารให้ บ ริก ารด้ านระบ บ

สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ได้แก่ ระบบประปา 

ระบบไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน

บริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

90 

90 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนนิงาน ปีที่ 

1 

ปีที่ 

2  

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ

ดำเนนิการของหลักสูตร  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. มรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม

แบบมคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศกึษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน ผลการ

เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย

ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์  

การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แลว้ 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทาง 

วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการ

พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ดชันีบ่งชี้ผลการดำเนนิงาน ปีที่ 

1 

ปีที่ 

2  

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   ✓ ✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

หลังจากทำงานไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี หลังสำเร็จการศกึษา 

เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    ✓ 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผล

ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งช้ีบังคับ

และตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

       1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

            1.1.1  มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอน 

รายวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการปรึกษา

ผูเ้ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

            1.1.2  จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพจากการประเมิน

ตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตและผู้เยี่ยมสอน รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและ

รายวิชา 

            1.1.3 จัดระบบการประเมินผลและประชุมประจำปี โดยคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผูส้อน มีส่วนร่วม 

   1.1.4   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์           

การสอนและข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปี

การศกึษาต่อไป 

        1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน โดยใช้แบบประเมินการ

สอนกลางทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยโดยนิสิต เพราะนิสิตสามารถให้ข้อมูลการสอนที่

ชัดเจนที่สุดจากการเข้าช้ันเรียน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในการพัฒนาทักษะการจัดเรียน

การสอนของอาจารย์ใหด้ียิ่งขึน้ได้  

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

       2.1  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบ โดยใช้

กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของ

หลักสูตร ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรสนับสนุน   

ผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม 

สัมภาษณ์ และสังเกต  

       2.2  สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 

         คณะฯ กำหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการ

ดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาและ

ตัวบ่งช้ีที่กำหนดของหลักสูตร 

  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนปรับปรุง 

         ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ

ต้องการของผู้ ใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา โดยวางแผนปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความ

สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิตและสภาวการณ์ของสังคมและชุมชน 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา   

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 

หมวดวิชา เกณฑ์

มาตรฐาน

ของ สกอ. 

 

มคอ.1 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

1.หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 

30 หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 

30 หน่วยกติ 

30 30 

1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบงัคับ   30 30 

2.หมวดวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 

84 หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 

84 หน่วยกติ 

91 91 

2.1  กลุ่มวิชาแกน   18 31 

2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน   18  

2.2.1 กลุ่มวชิาเฉพาะด้านแขนงวชิาดนตรี   12 60 

   2.2.1.1 วิชาเฉพาะด้านดนตรี   6 6 

   2.2.1.2  วชิาเอกเฉพาะด้านดนตรี   45 54 

     (1) วิชาเอกบังคับเฉพาะด้านดนตรี   15 39 

     (2)  วชิาเอกเลอืกเฉพาะด้านดนตรี   15 15 

- การแสดงผลงานทางดนตร ี   3  

2.2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะด้านแขนงวชิา

นาฏศิลป์ 

   60 

   2.2.2.1 วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน

นาฏศิลป์ 

   6 

   2.2.2.2  วชิาเอกเฉพาะด้านนาฏศลิป์   45 54 

      (1) วชิาเอกบังคับเฉพาะด้าน

นาฏศิลป์ 

  15 39 

       (2) วิชาเอกเลือกเฉพาะด้าน

นาฏศิลป์ 

  15 15 

ศิลปนิพนธ ์   3  

สัมมนาและหัวข้อพิเศษ        1  

2.3 กลุ่มการฝึกงาน การศึกษาอสิระ 

      และสหกิจศึกษา 

  6 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกติ 

 

6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120  120 127 127 
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ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ                                               91 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                                         91 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาแกน                                                    18 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน                                             31 หน่วยกิต  

183111 ปริทัศน์ดนตรีและนาฏศลิป์                      3(3-0-6)      

Introduction to Music and Dance 

   ประวัติ ลักษณะและคุณค่าของดนตรีและนาฎศิลป์ 

เพื่อให้เกิดสุนทรียะในการชมและฟังดนตรีและนาฏศิลป์

ประเภทต่าง ๆ 

    History, characteristics and values appreciation of 

contributing to aesthetics for seeing and listening music 

and dance performance in various stylestudies. 

183111 ดนตรีและนาฏศลิป์ปริทรรศน์            3(3-0-6) 

Introduction to Music and Dance 

  ประวัติ พัฒนาการ ประเภท ลักษณะ และคุณค่า

ของดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อให้เกิดสุนทรียะในการ

ชมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ 

  History, development, types, characteristics and 

values of music and dance contributing to 

aesthetics in appreciating and listening to music 

and dance performance  

ปรับชื่อรายวิชา

และคำอธบิาย

รายวิชา 

183121 คีย์บอรด์ขั้นพื้นฐาน                                3(2-2-5)                                                 

Basic of Keyboard Skills 

    คีย์บอร์ดระดับพื้นฐาน การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์     

ไมเนอร์ อาร์เปจโจ อย่างน้อย 2 ชาร์ป 2 แฟลต 1-2 

ช่วงเสียง การเล่นอาร์เปจโจ  1 ช่วงเสียง การเล่นบทเพลง

อย่างน้อย 2 บทเพลง    

    Basic level of keyboard skills, basic chords, playing 

major and minor scale at least 2 sharps 2 flats, 1-2 

octaves, arpeggios 1 octave, and  playing  at least 2 

pieces 

183112 ทักษะดนตรีขั้นพื้นฐาน                     3(2-2-5)                                                 

Basic Music Skills    

     ทักษะการปฏิบัติดนตรีขั้นพื้นฐาน การเล่นบันได

เสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ อย่างน้อย 2 ชาร์ป 2 แฟลต 1-

2 ช่วงเสียง การเล่นอาร์เปจโจ  1 ช่วงเสียง การเล่น

บทเพลงอย่างน้อย 2 บทเพลง    

        Basic level practice of Music instrument 

skills, playing major and minor scale at least 2 

sharps 2 flats, 1-2 octaves, arpeggios 1 octave, 

and  playing  at least 2 pieces of song  

ปรับชื่อรายวิชา

คำอธิบาย

รายวิชา     

รหัสรายวิชา

และปรับไปอยู่

วิชาแกน 

  183113 พื้นฐานการเคลือ่นไหวร่างกาย           3(1-4-4) 

Basic Physical Movement 

   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ การฝึก

ปฏิบัติการเคลื่ อนไหวพื้ นฐาน การใช้พลั งงาน 

ช่องว่าง ทิศทาง จังหวะ เวลา ระดับ  อารมณ์

ความรู้สึก และปัจจัย ต่างๆ ในการเคลื่อนไหว  

   Knowledge and understanding of human body, 

natural body movement, movement of dramatic 

arts, use of energy, space, direction, rhythms, 

times, level, mood and emotion, intension and 

other factors in movement 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาใหม่ 
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สาระที่

ปรับปรุง 

  183114 สุนทรียศาสตร์                                3(3-0-6)                                                                  

Aesthetics 

 แนวคิด ทฤษฎี การรับรู้และการเข้าใจความหมาย

ของสุนทรียศาสตร์ที่ว่าด้วยธรรมชาติของความงาม

และรสนิยม  ปรัชญาศิลปะทางด้านดนตรีและ

นาฏศิลป์ในชีวติประจำวัน 

  Concepts,theory of perception and understanding 

about aesthetic of music and dance, nature, 

beauty and taste, musical and dancing philosophy 

in daily life 

 

รายวิชาใหม่ 

183226 หลักการสร้างงานดนตรีและนาฏศลิป์        3(2-2-5)                                                 

Principle of Music and Dance Creation 

    หลักการสร้างงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์  

แนวความคิด กระบวนการ องค์ประกอบ การสร้างสรรค์ 

และการผลิตผลงานทางด้านดนตรแีละนาฎศิลป์ 

    Principles of dance creation, concepts, processes, 

components, creative and production of dance works  

  ปิดรายวิชา 

183311 ดนตรีและนาฏศลิป์ทางสื่อสมัยใหม่           3(2-2-5) 

Music and Dance in Modern media 

    หลักการ วิธีการแสดงผ่านสื่อสมัยใหม่ การออกแบบ 

เทคนิคการนำเสนอ  การบันทึกภาพ  และเสียง การลำดับ

ภาพ การบรรยาย และการพากย์ 

    Principles and performing techniques by means of 

modern media, designing, presentation technique, 

audio-visual recording, editing, narrating and dubbing 

183311 ดนตรีและนาฏศลิป์ทางสื่อสมัยใหม่     3(2-2-5)                                                 

Music and Dance in Modern media 

  ห ลั ก ก า ร  วิ ธี ก า ร แ ส ด ง ผ่ าน สื่ อ ส มั ย ให ม่            

การออกแบบ เทคนิคการนำเสนอ การบันทึกภาพ 

การลำดับภาพ การบรรยาย การพากย์ การบันทึก

วิดีทัศน์ และการบันทึกเสียงดนตรี  

  Principles, performing techniques in modern 

media, designing, presentation techniques, audio-

visual recording, editing, description, voice, 

narrating and dubbing 

 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

 

 

 

 

 

 

183312 การบริหารงานดนตรีและนาฏศลิป์            3(2-2-5) 

Music and Dance Administration     

    หลักการและแนวคิดการบริหารจัดการทางด้านดนตรี

และนาฏศิลป์  การเป็น ผู้ประกอบการ การโฆษณา     

การประชาสัมพันธ์ กฎหมายลิขสิทธิ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 

การติดต่อประสานงานการเจรจา ต่อรอง การวางแผน 

การวิเคราะห์  การนำเสนองาน และการจัดการงาน

ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์รูปแบบต่าง ๆ 

    Principles and idea of music and dance, 

enterpreneur, advertising, public relations, copyright 

183312 การจัดการทางด้านดนตรี                 3(2-2-5)                             

และนาฏศลิป์  

Music and Dance Management 

   หลักการและแนวคิดการบริหารจัดการทางด้าน

ดนตรีและนาฏศิลป์ การเป็น ผู้ประกอบการ การ

โฆษณา การประชาสัมพันธ์ กฎหมายลิขสิทธิ์ดนตรี

และนาฏศิลป์ การติดต่อประสานงานการเจรจา 

ต่อรอง การวางแผน การวิเคราะห์ การนำเสนองาน 

และการจัดการงานทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์

รูปแบบต่าง ๆ การประกอบธุระกิจและอุตสาหกรรม

ปรับชือ่รายวชิา

และคำอธบิาย

รายวิชา      



 

 
 

 

112 

112 

laws relate to music and dance, contacting works, 

negotiation, planning, analysis, works presentation and  

music and dance events management in various style 

ดนตรีและนาฏศิลป์ 

   Principles and concepts of music and dance, 

entrepreneur, advertising, public relations, 

copyright laws related to music and dance, 

contacting works, negotiation, planning, analysis, 

works presentation and music and dance events 

management in various style, business in music 

and dance industry 

 

183313 ละครเพลง                                            3(2-2-5) 

Musical theatre 

    ลักษณะ พัฒนาการ และรูปแบบของละครเพลง     

การฝึกการแสดงละครเพลง การใช้ดนตรีรูปแบบต่าง ๆ 

สำหรับประกอบการร้องเพลง การเต้น และการแสดง 

    Characteristic, development and forms musical 

theatre forms, musical theatre  performance practicing, 

using music in various styles for accompany singing, 

dancing and performing 

 

  ปิดรายวิชา 

183314 ระเบียบวิธีวิจัย                                    3(2-2-5) 

Research Methodology 

    ความหมายและความสำคัญของการวิจัย ขั้นตอนใน

การดำเนินการวิจัย การเลือกแบบ และวิธีการวิจัย     

การสร้างแบบเก็บข้อมูล  การเก็บตัวอย่าง การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและการ

นำเสนอรายงานการวิจัย  

    Meaning and significance of  research,  process  of 

conducting research, the research methods, design for 

storage data, sample collection, data collection, data 

analysis, writing and presenting research reports. 

183313 ระเบียบวิธีวิจัย                               3(2-2-5) 

Research Methodology  

 ความหมายและความสำคัญของการวิจัย ขั้นตอนใน

การดำเนินการวิจัย การเลือกแบบ และวิธีการวิจัย 

การสร้างแบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและ

การนำเสนอรายงานการวิจัยทางดนตรีหรือนาฏศิลป์  

 Meanings and significance of research, processes 

of conducting research, research methods, 

methodology, colleting, datadesigning, sample 

collection, data collection, data analysis, writing 

and presenting research reports in music or dance. 

 

 

  

 

   

ปรับรหัส

รายวิชา       

และคำอธบิาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

183451 สัมมนา                                                 1(0-2-1) 

Seminar 

    การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน

รายงาน การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อ

ซักถามในประเด็นดนตรีและนาฏศิลป์ 

    Researching, collecting data, analyzing, report 

writing, presenting, discussing and answering questions 

in music and dance 

183411 สัมมนา                                       1(0-2-1) 

Seminar  

   การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์    

การเขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถามในประเด็นดนตรีและนาฏศิลป์ 

   Researching, collecting data, analyzing, report 

writing, presentation, discussion and answering 

questions related to music and dance 

 

ปรับรหัส

รายวชิาและ

ปรับหน่วยกิต  

  183412 การแสดงผลงานดนตรีและ                3(1-4-4) 

นาฏศลิป์นิพนธ์                             

Music appreciation and Dance Thesis 

   การประมวลความรู้ บูรณาการ แนวความคิด 

ทฤษฎี วิธีการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอผลงาน

ทางดนตรีหรือนาฏศิลป์  ในรูปแบบ การแสดงเดี่ยว 

การรวมวงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ  ประพันธ์

เพลง การเรียบเรียงดนตรีสากล หรือการจัดการ

แสดงในเชิงอนุรักษ์ สร้างสรรค์  พัฒนาสังคมทาง

นาฏศิลป์สู่สังคม  

     Processing and integration of music and dance 

knowledge, concepts, theories, method, synthesis, 

presentation of major instruments or dance, 

presentation of solo performance, various style of 

ensemble,music arrangement,knowledge of dance 

conservation, creation and social development 

through dancing and performance, 

understanding music as social practice 
 

รายวชิาใหม่ 

  183491 การฝกึงาน                                  6 หน่วยกิต 

Professional Training   

    การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหรือนาฏศิลป์ ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ

หรือเอกชน 

    Training, learning, gaining experience and skill 

concerning music or dance in private or 

government sectors 

 

ปรับรหัส

รายวิชา และ

ปรับมาอยู่วิชา

แกน 
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ปรับปรุง 

  183492 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                    6 หน่วยกิต 

Independent Study         

    การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการอภิปราย ใน

หัวข้อทางด้านดนตรหีรือนาฏศิลป์ 

    Studying, collecting data, analyzing, report 

writing, presenting and discussing in  music or 

dance           

 

ปรับรหัส

รายวิชาและ

ปรับมาอยู่วิชา

แกน 

  183493 สหกิจศกึษา                                6 หน่วยกิต 

Co – operative Education 

    การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหรือนาฏศิลป์ ใน

ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน 

    Working, learning, gaining experience and skill 

concerning music or dance as a apprentice in 

private or government sector 

 

ปรับรหัส

รายวิชาและ

ปรับมาอยู่วิชา

แกน 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน สาระที่

ปรับปรุง กลุ่มวิชาเฉพาะด้านแขนงวิชาดนตรี                       12 หน่วยกิต กลุ่มวชิาเฉพาะด้านแขนงวิชาดนตรี               60 หน่วยกิต 

วชิาพื้นฐานเฉพาะด้านดนตรี                                 6 หน่วยกิต วชิาพื้นฐานเฉพาะด้านดนตรี                          6 หน่วยกิต  

183342 เทคโนโลยแีละการบันทึกเสียง                  3(2-2-5) 

สำหรับดนตร ี

Technology and Recording for Music 

    การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานดนตรี การ

บันทึกโน้ต เพลง การสร้างสรรค์ผลงานดนตรีด้วย

โปรแกรมดนตรีสำเร็จรูป  ระบบเสียง รูปแบบของ

สัญญาณเสียง การบันทึกเสียงในระบบดิจิทัล เคร่ือง

ควบคุมเสียง การตัดต่อเสียง การวางตำแหน่งของ

ไมโครโฟน และเทคนิคการผสมเสียง  

    Application of music software in music works, music 

note recording, transcribing and creating music works  

by music software, audio system, format of audio 

signals, recording in digital system, sound control, 

sound editing, positioning using of microphone and mix-

down technique 

183224 เทคโนโลยแีละการบันทึกเสียง           3(2-2-5) 

สำหรับดนตร ี

Technology and Music Recording 

    การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานดนตรี 

การบันทึกโน้ตเพลง การสร้างสรรค์ผลงานดนตรี

ด้วยโปรแกรมดนตรีสำเร็จรูป ระบบเสียง รูปแบบ

ของสัญญาณเสียง การบันทึกเสียงในระบบดิจิทัล 

เคร่ืองควบคุมเสียง การตัดต่อเสียง การวางตำแหน่ง

ของไมโครโฟน และเทคนิคการผสมเสียง  

    Application of music software in music works, 

music note recording, transcribing and creating 

music works  by music software, audio system, 

format of audio signals, recording in digital 

system, sound control, sound editing, positioning 

using of microphone and mix-down techniques 

 

ปรับรหัส

รายวิชา 
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183341 การประพันธ์และเรยีบเรียง                     3(2-2-5) 

ดนตรีสากล  

Western Music Composition and Arrangement 

    การประพันธ์ดนตรีสากล เทคนิค   โครงสร้างงาน

ประพันธ์ชนิดต่าง ๆ โดยอาศัยแนวการประพันธ์ของคีตกวี

ที่มีชื่อเสียงของโลกเป็นแบบอย่าง การเรียบเรียงเสียง

ประสานสำหรับวงออร์เคสตรา วงโยวาทิต วงเชมเบอร์ วง

ขับร้องประสานเสียง การเรียบเรียงสำหรับวงดนตรีสากล

ประเภทต่าง ๆ เทคนิคการผสมเสียงเคร่ืองดนตรีสากลแต่

ละชนิด การผสมเสียงเป็นกลุ่มต่าง ๆ การเรียบเรียงเพลง

จากทำนองเพลง และการใช้คอมพิวเตอร์หรือการแสดง

ด้วยดนตรีจริงในการนำเสนอผลงาน 

    Western music composition, techniques, various 

structure of composition by using  

pattern of the Great composers, musical arrangement 

for orchestra, military  band, chamber and chorus, 

arrangement for western music band in various styles, 

techniques of western music mixing in each kind, group 

mixing, arrangement from the melody and using the 

computer or live music performance  to present the 

project 

183431 การประพันธ์และเรยีบเรียง               3(2-2-5) 

ดนตรีสากล  

Western Music Composition and 

Arrangement 

   การประพันธ์ดนตรีสากล เทคนิค  โครงสร้าง   

งานประพันธ์ชนิดต่าง ๆ โดยอาศัยแนวการประพันธ์

ของคีตกวีที่มีชื่อเสียงของโลกเป็นแบบอย่าง การ

เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสตรา วงโย

วาทิต วงเชมเบอร์ วงขับร้องประสานเสียง การเรียบ

เรียงสำหรับวงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ เทคนิค

การผสมเสียงเคร่ืองดนตรีสากลแต่ละชนิด การผสม

เสียงเป็นกลุ่มต่าง ๆ การเรียบเรียงเพลงจากทำนอง

เพลง และการใช้คอมพิวเตอร์หรือการแสดงด้วย

ดนตรีจริงในการนำเสนอผลงาน 

     Western music composition, techniques, 

structures, various kinds of composition using the 

Great composers’ style, patterns and musical 

arrangement for orchestra, military  band, 

chamber and chorus, arrangement for western 

music band in various styles, techniques of 

western music mixing in each type, group mixing, 

arrangement from  melody and using the 

computer or live music performance  for project 

presentation 

 

ปรับรหัส 

รายวิชา 

วชิาเอกเฉพาะด้านดนตรี                                    45 หน่วยกิต วชิาเอกเฉพาะด้านดนตรี                             54 หน่วยกิต  

วชิาเอกบังคับเฉพาะด้านดนตรี                            15 หน่วยกติ วชิาเอกบังคับเฉพาะด้านดนตรี                     39 หน่วยกติ  

183131 

 

ทฤษฎีดนตรีสากล                                 3(3-0-6) 

Theory of Western Music  

    ความหมายของตัวโน้ต ตัวหยุด เคร่ืองหมายกำกับ

จังหวะโครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ โคร

มาติก โมด ขั้นคู่เสียง โน้ตประดับต่าง ๆ  ทรัยแอด  คอร์ด 

การพลิกกลับ โดมินันท์เซเวนซ์ พื้นฐานการเขียนประสาน

เสียง 4 แนว และการใชโ้นต้นอกคอร์ด  

    Meaning of the notes, rests, time signature, 

structure of major and minor, chromatic scales, mode, 

intervals, grace notes , triad, chords, inversions, 

dominant seventh inversion chord, fundamentals of 

writing four-part harmony and using non-harmonic 

  

 

 

ปิดรายวิชา 
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notes 

183224 การอ่านโน้ตสากลและการฝกึโสตประสาท 3(2-2-5) 

Sight-Singing and Aural Training  

    วิธีการร้อง  การอ่านโน้ตสากลระบบย้ายเสียงโทนิคใน

บันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ อย่างน้อย 1-2 ชาร์ป  1-2 

แฟลต  การฟังทางเดินคอร์ดพืน้ฐาน ทักษะการบันทึกโน้ต

ดนตรีสากลจากการได้ยิน การบันทึกโน้ตทำนองคู่และ

การย้ายบันไดเสียงขั้นพื้นฐาน                   

    Sight-singing method, practice of sight-singing in 

Movable Tonic system in major and minor scales-at 

least 1-2 sharps 1-2 flats, basic chord progression  

listening and  dictation skills  from hearing the pitch and 

the melody, two parts melody dictation and key 

modulation     

183223 การอ่านโน้ตสากล                           3(2-2-5) 

และการฝกึโสตประสาท                        

Sight-Singing and Aural Training  

   วิธีการร้อง การอ่านโน้ตสากลระบบย้ายเสียงโท

นิคในบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ อย่างน้อย 1-2 

ชาร์ป 1-2 แฟลต การฟังทางเดินคอร์ดพื้นฐาน 

ทักษะการบันทึกโน้ตดนตรีสากลจากการได้ยิน การ

บันทึกโน้ตทำนองคู่และการย้ายบันไดเสียงขั้น

พืน้ฐาน 

    Sight-singing method, practice of sight-singing 

in Movable Tonic system in major and minor 

scales-at least 1-2 sharps 1-2 flats, basic chord 

progression listening and dictation skills from 

hearing the pitch and the melody, two parts 

melody dictation and key modulation 

 

ปรับรหัส

รายวิชาและ 

ย้ายมากลุ่ม

วิชาเอกบังคับ

เฉพาะด้าน

ดนตรี                      

183231        ทฤษฎีการประสานเสียง                         3(3-0-6)                                         

Theory of Harmony  

    การวางเสียงประสาน การวางแนวเสียง การดำเนิน

คอร์ด การวางคอร์ด การสร้างแนวทำนองและประสาน

เสียงโดยใช้ทั้งบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ การประสาน

เสียงที่มีการย้ายบันไดเสียง  การใช้คอร์ดร่วม  การใช้คอร์ด 

7 และการประสานเสียงจุดพักประโยคเพลง ศิลปะการใช้

โครมาติกคอร์ดรูปแบบต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติการเขียน

แนวประสานเสียง 

    Harmonization, voicing, chord progression, chord 

harmonization, creating melody and harmony, 

harmonizing lyrical music using major and minor scales, 

modulation harmony, using the Pivot Chord, 7th chords 

and  cadence harmony, art of using chromatic chord in 

various style and practice in harmony writing. 

  ปิดรายวิชา 

183221 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล1            3(3-0-6)                                                                    

Western Music Instrumental Skills and  

Ensemble I 

    ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลในระดับพื้นฐาน เทคนิคการ

วางนิว้ โครงสร้างของเคร่ืองดนตร ีสรีระของคอ ปาก การ

ดูแลรักษาอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี หรือการดูแลสุขภาพที่

เกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงร้อง การฟังเสียง ฝึกโสตทักษะ 

183121 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล1      3(1-4-4)                                                                         

Western Music Instrumental Skills and 

Ensemble I 

    การปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลหรือการขับร้องใน

ระดับขั้นพื้นฐาน เทคนิคการวางนิ้ว รู้โครงสร้างของ

เคร่ืองดนตรี สรีระของคอ ปาก การดูแลรักษาเคร่ือง

ดนตรี หรือการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ปรับรหัส

รายวิชาและ

คำอธิบาย

รายวิชาย้ายมา

กลุ่มวิชาเอก

บังคับเฉพาะ

ด้านดนตร ี                     
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การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ 

การเล่นแบบฝกึหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น และการ

บรรเลงรวมวงดนตรีสากลในระดับพืน้ฐานประเภทต่าง ๆ  

    Practice basics of western musical instruments, 

fingering techniques, the structure of music instruments 

or physiology of throat and mouth, maintenance of 

equipment of music instruments or health care that 

relates to voice production, ear-training, playing major 

and minor scales, playing the exercises, sight-reading, 

and playing pieces in various styles 

เสียงร้อง การฝึกโสตทักษะ การเล่นบันไดเสียง

เมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ และอาร์เปจโจ  การเล่น

แบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่ เห็น และการ

บรรเลงบทเพลงและรวมวงดนตรีสากลในระดับขั้น

พืน้ฐานประเภทต่าง ๆ ในชั้นเรียน 

        Basic practice of western musical 

instruments or singing, fingering techniques, 

structure of music instruments, physiology of throat 

and mouth, music instruments maintenance or 

health care that relates to voice production, ear-

training, playing major,  minor scales, arpeggios, 

playing exercises, sight-reading, playing basic 

pieces and basic ensembles in various styles and 

classroom performance 

 

183223 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล2             3(1-4-4)                                                                     

Western Music Instrumental Skills and  

Ensemble II 

    เทคนิคการวางนิ้ว การผลิตเสียง  การออกเสียงที่ดี 

ทักษะการอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขึ้น การเล่น หรือ

การร้องให้ถูกจังหวะ ระดับเสียง การเล่นบันไดเสียง

เมเจอร์ และบันไดเสียงไมเนอร์ อาร์เปจโจ การเล่น

แบบฝึกหัด การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การบรรเลงรวม

วงบทเพลงประเภทต่าง ๆ  

    Fingering techniques, sound producing, clear singing 

pronunciation, faster rhythmic reading skills, playing or 

singing in the correct rhythm, pitch level, practice of 

major and minor scales,  playing the exercises, sight – 

reading and playing pieces in various styles 

 

 183122 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล2      3(1-4-4)                                                                     

Western Music Instrumental Skills and 

Ensemble II 

   การปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลหรือการขับร้องในขั้น

พื้นฐาน เทคนิคการวางนิ้ว การผลิตเสียง  การออก

เสียงที่ดี ทักษะการอ่านโน้ตในอัตราจังหวะที่เร็วขั้น

พื้นฐาน การเล่นหรือการร้องให้ถูกจังหวะ ระดับ

เสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงไม

เนอร์ อาร์เปจโจ อย่างน้อย 2 ชาร์ป 2 แฟลต 1-2 

ช่วงเสียง การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การบรรเลง

บทเพลงและรวมวงบทเพลงในระดับขั้นพื้นฐาน

ประเภทต่าง ๆ ในชั้นเรียน 

  Basics practice of western musical 

instruments, singing with sound producing and 

perfect pronunciation, basics level rhythmic 

reading skills, playing or singing in the correct 

rhythm, pitch level, playing major,  minor scales, 

arpeggios at least 2 sharps 2 flats, 1-2 octaves, 

sight – reading and playing  basics pieces and  

ensembles in various styles and classroom 

performance 

 

 

 

ปรับรหัสและ

คำอธิบาย

รายวิชาย้ายมา

กลุ่มวิชาเอก

บังคับเฉพาะ

ด้านดนตรี                      
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ปรับปรุง 

  183131 

 

ทฤษฎีดนตรีสากล 1                        3(3-0-6)                                         

Theory of Western Music I 

   ความหมายของตัวโนต้ ตัวหยุด เคร่ืองหมายกำกับ

จังหวะ โครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ 

โครมาติก โมด ขั้นคู่เสียง โน้ตประดับต่าง ๆ  ทรัย

แอด  คอร์ด  และการพลิกกลับ  

   Meaning of the notes, rests, time signature, 

structure of major and minor, chromatic scales, 

mode, intervals, grace notes , triad, chords and 

inversions 

 

รายวชิาใหม่ 

 

  183231 

 

ทฤษฎีดนตรีสากล 2                       3(3-0-6)                                         

Theory of Western Music II 

    ทฤษฎีการประสานเสียง จุดพักประโยคของเพลง

แบบต่าง  ๆ   การใชค้อร์ดโดมินันท์เซเวนซ์ การพลิก

กลับ พืน้ฐานการเขียนประสานเสียง 4 แนว และการ

ใช้โน้ตนอกคอร์ดแบบตา่ง ๆ   

    Theories of harmony, cadences in various style, 

use of the dominant seventh inversion chord, 

fundamentals of writing four-part harmony and 

using non-harmonic notes in several patterns 

 

รายวิชาใหม่ 

  183222 

 

ทักษะและการรวมวงดนตรี                3(1-4-4) 

สากล 4                                     

Western Music Instrumental Skills  and 

Ensemble IV                  

  ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลหรือการขับร้องขั้นกลางที่

มีช่วงกว้างของเสียงมากขึน้ มีจังหวะซับซ้อนขึ้น การ

เล่นหรือขับร้องแบบโครมาติก ขยายการเล่นหรือขับ

ร้องบันไดเสียงและอาร์เปจโจโดยการเพิ่มช่วงเสียง

กว้างขึ้น อย่างน้อย 4 ชาร์ป 4 แฟลต 1-2 ช่วงเสียง 

ฝึกการอ่านโน้ตเพลงทันทีที่เห็น รวมทั้งปฏิบัติบท

เพลงและรวมวงดนตรีสากลขั้นกลางประเภทต่าง ๆ 

และสามารถแสดงต่อสาธารณะได้  

   Intermediate Practice of western musical 

instruments, singing with longer sound length and 

complex rhythm, playing and singing chromatic 

scales, playing scales and arpeggios at least 4 

sharps 4 flats, 1-2  octaves, playing or singing by 

ปรับรหัส

รายวิชา

คำอธิบาย

รายวิชาและ

ปรับไปอยู่กลุ่ม

วิชาเอกบังคับ 

เฉพาะด้าน

ดนตรี 
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adding more long sound length, practice of sight – 

reading including practices intermediate pieces 

music ensembles in various styles  and live pubic 

performance 

 

183231 ทฤษฏีการประสานเสียง                        3(2-2-5)                                          

Theory of Harmony    

การวางเสียงประสาน การวางแนวเสียง การดำเนิน

คอร์ด การวางคอร์ด การสร้างแนวทำนองและประสาน

เสียงโดยใช้ทั้ งบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ การ

ประสานเสียงที่มีการย้ายบันไดเสียง  การใช้คอร์ดร่วม  

การใช้คอร์ด 7 และการประสานเสียงจุดพักประโยคเพลง 

ศิลปะการใช้โครมาติกคอร์ดรูปแบบต่าง ๆ และการฝึก

ปฏิบัติการเขียนแนวประสานเสียง 

Harmonization, voicing, chord progression, 

chord harmonization, creating melody and harmony, 

harmonizing lyrical music using major and minor 

scales, modulation harmony, using the Pivot Chord, 7th 

chords and  cadence harmony, art of using chromatic 

chord in various style and practice in harmony writing. 

 

183232 ทฤษฏีการประสานเสียง                   3(3-0-6)                           

Theory of Harmony    

      การวางเสียงประสาน การวางแนวเสียง การ

ดำเนินคอร์ด การวางคอร์ด การสร้างแนวทำนอง

และประสานเสียงโดยใช้ทั้งบันไดเสียงเมเจอร์และไม

เนอร์ การประสานเสียงที่มีการย้ายบันไดเสียง  การ

ใช้คอร์ดร่วม  การใช้คอร์ด 7 และการประสานเสียงจุด

พักประโยคเพลง ศิลปะการใชโ้ครมาติกคอร์ดรูปแบบ

ต่าง ๆ และการเขียนแนวประสานเสียง 

     Harmonization, voicing, chord progression, 

chord harmonization, creating melody and 

harmony, harmonizing lyrical music using major 

and minor scales, modulation harmony, using the 

Pivot Chord, 7th chords and  cadence harmony, art 

of using chromatic chord in various style and 

harmony writing 

 

ปรับรหัส

รายวิชา และ

ปรับหน่วยกกิต 

  183233 ประวัตแิละวรรณกรรม                     3(3-0-6) 

ดนตรีสากล                                       

Western Music History and Literature 

   ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากลตั้งแต่สมัย

กลางจนถึงปัจจุบัน  พัฒนาการของเคร่ืองดนตรีที่

สำคัญ  วงดนตรี บทเพลงที่สำคัญ  ชีวประวัตินัก

ดนตรีและคีตกวีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

   History and evolution of Western music from the 

Middle Ages to the present, development of 

musical instruments, ensembles, important works, 

biographies of musicians and composers from past 

to present 

 

 

 

 

 

ปรับรหัส

รายวิชาและ

ปรับไปอยู่กลุ่ม

วิชาเอกบังคับ 

เฉพาะด้าน

ดนตรี 
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  183321 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 5      3(1-4-4)                       

Western Music Instrumental Skills and 

Ensemble V 

   การปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลหรือการขับรอ้งขั้นสูง 

การตีความหมายของบทเพลงอารมณ์เพลง ภูมิหลัง

ของเพลงที่ใช้ปฏิบัติ ฝึกแบบฝึกหัดการเล่นบันได

เสียงและอาร์เปจโจ อย่างน้อย 5 ชาร์ป 5 แฟลต 1-

2 ช่วงเสียง ฝึกการอ่านโน้ตทันทีที่เห็นและฝึกบท

เพลงที่มีลักษณะรูปแบบที่ใหญ่ขึ้น การปฏิบัติบท

เพลงและรวมวงดนตรีสากลขั้นสูงประเภทต่าง ๆ 

และสามารถแสดงต่อสาธารณะได้ 

   Advanced Practice of western musical 

instruments, singing, interpretation of the 

repertoire, music  expression, music background 

that use for practicing, practice the exercise, 

playing scales and arpeggios at least 5  sharps 5 

flats, 1 -2  octaves, sight–reading, the larger 

repertoires, practice advanced pieces and 

advanced ensembles and live pubic performance. 

รายวิชาใหม่ 

  183322  ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 6      3(1-4-4)                                            

Western Music Instrumental Skills and 

Ensemble VI 

    ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลหรือการขับร้องขั้นสู ง 

การตีความหมายของบทเพลง อารมณ์เพลง ภูมิหลัง

ของบทเพลงที่ใช้ปฏิบัติ การเล่นบันไดเสียง และอาร์

เปจโจครบทุกประเภท ฝึกการอ่านโน้ตเพลงทันทีที่

เห็น ความแตกต่างของบทเพลงแต่ละสมัย โดยบท

เพลงที่ใช้ศึกษาต้องมาจากสมัยที่แตกต่างกัน ปฏิบัติ

บทเพลงและรวมวงดนตรีสากลขั้นสูงประเภทต่าง ๆ 

และสามารถแสดงต่อสาธารณะได้       

   Advanced Practice of western musical 

instruments or singing, interpretation of the 

repertoire, music expression, music background 

that use for practicing, practice the exercise, 

playing all scales and arpeggios, sight-reading, 

differenest of repertoires from different period of 

time, practice advanced pieces and advanced 

ensembles and live pubic performance 

 

รายวิชาใหม่ 
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  183331 การแต่งทำนองสอดประสาน            3(3-0-6) 

Counterpoint 

    การเขียนการสอดทำนองดนตรีระบบอิงโมด    

อิงกุญแจเสียง การเขียนทำนองเดียว และการเขียน

แนวเสียงแบบแยกประเภทต่าง ๆ   

    Writing counterpoint in Modality, Tonality, 

Monophony and part-writing in different 

counterpoint categories 

รายวิชาใหม่ 

  183332 รูปแบบและการวเิคราะห์ดนตรีสากล  3(2-2-5) 

Form and Analysis of Western Music 

    องค์ประกอบ รูปแบบ การวิเคราะห์ทำนอง จังหวะ เสียง

ประสาน เสียง ประโยคเพลง และโครงสร้างพื้นฐานของบท

เพลงระบบอิงกุญแจเสียงประเภทต่าง ๆ รูปแบบโพ

ลีโฟนิก โฮโมโฟนิก ตั้งแต่สมัยเรอเนสซองส์ จนถึง 

สมัยศตวรรษที่ 20 

    Components, forms, analysis of melody, 

rhythm, harmony, sound, phrasing of music and 

basic structure of the pieces in the tonality system 

in various types, polyphonic forms and 

homophonic form from the Renaissance period to 

the 20th Century  

รายวิชาใหม่ 

วชิาเอกเลือกเฉพาะด้านดนตร ี                  จำนวน 15 หน่วยกิต                                            วชิาเอกเลือกเฉพาะด้านดนตรี                                           18 หน่วยกิต 

183321 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3            3(1-4-4)              

Western Music Instrumental Skills and  

Ensemble III 

    การปฏิบัติบทเพลงหรือการขับร้องประเภทต่างๆ ความ

ถูกต้อง ความแม่นยำ การตีความหมายของบทเพลง การใช้

จินตนาการในการปฏิบัติบทเพลงด้วยตนเอง การเล่นบันได

เสียง และอาร์เปจโจ การอ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การรวมวง

ประเภทต่าง ๆ และการแสดงต่อสาธารณชน 

    Practicing the pieces or singing in various styles, 

techniques, accuracy, the interpretation of the pieces, 

self-imagination for practicing the pieces, playing  

scales and arpeggios, sight-reading, ensemble in 

various kinds  and live public performance 

 

183221 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3      3(1-4-4)              

Western Music Instrumental Skills and 

Ensemble III 

   การปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลหรือการขับร้อง ที่มี

จังหวะซับซ้อนขึ้น เทคนิคการวางนิ้ว การผลิตเสียง  

การออกเสียงที่ดี ทักษะการอ่านโน้ตในอัตราจังหวะ

ที่เร็วขึ้น การเล่น หรือการร้องให้ถูกจังหวะ ระดับ

เสียง การเล่นบันไดเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ อาร์

เปจโจ การควบคุมวรรคตอนของบทเพลง การอ่าน

โนต้ดนตรีทันทีที่เห็น การบรรเลงบทเพลงและรวมวง

บทเพลงประเภทต่าง ๆ และสามารถแสดงต่อ

สาธารณะได้  

    Practice of western musical instruments, 

singing with more complex rhythm fingering  

techniques, sound producing, clear singing 

pronunciation, faster rhythmic reading skills, 

playing or singing in the correct rhythm, pitch 

ปรับรหัส

รายวิชา

คำอธิบาย

รายวิชาและ

ปรับไปอยู่กลุ่ม

วิชาเอกบังคับ

เฉพาะด้าน

ดนตรี 
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level, practice of major and minor scales,  playing 

the exercises, controlling of the phrase of music, 

sight – reading and playing pieces and ensemble 

in various styles and live pubic performance 

183323   ทักษะและการรวมวงดนตรสีากล 4           3(1-4-4)                                 

Western Music Instrumental Skills and Ensemble 

IV 

    การปฏิบัติบทเพลงเน้นเทคนิคการบรรเลงหรือการขับ

ร้อง ความถูกต้อง ความแม่นยำ การตีความหมายของบท

เพลง การใช้จินตนาการในการปฏิบัติบทเพลงด้วยตนเอง 

การเล่นบันไดเสียง และอาร์เปจโจครบทุกประเภท การ

อ่านโน้ตดนตรีทันทีที่เห็น การบรรเลงบทเพลงที่มีจังหวะ

และระดับเสียงที่ซับซ้อน การรวมวงประเภทต่าง ๆ และ

การแสดงต่อสาธารณชน 

    Practicing the pieces with emphasize on playing or 

singing techniques, accuracy, the interpretation of the 

pieces, self-imagination for practicing the pieces, 

playing all scales and arpeggios, sight-reading, 

practicing, playing complex rhythms, complex pitch, 

ensemble in various kinds  and live public performance 

 

 

183222  ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 4      3(1-4-4)                                     

Western Music Instrumental Skills and 

Ensemble IV 

   การปฏิบัติเคร่ืองดนตรีสากลหรือการขับร้อง ที่มี

ช่วงกว้างของเสียงมากขึ้น มีจังหวะซับซ้อนขึ้น การ

เล่นหรือขับร้องแบบโครมาติก  การเล่นบันไดเสียง 

และอาร์เปจโจ ขยายการเล่นหรือขับร้องบันไดเสียง

โดยการเพิ่มช่วงเสียงกว้างขึ้น ฝึกการอ่านโน้ตเพลง

ทันทีที่เห็น การบรรเลงบทเพลงและรวมวงดนตรี

สากลป ระเภ ทต่ าง ๆ  และสามารถแสด งต่ อ

สาธารณะได้  

    Practice of western musical instruments,  

singing with longer sound length and complex 

rhythm, playing and singing chromatic scales, 

playing scales and arpeggios, scales playing or 

singing by adding more long sound length, 

practice of sight – reading including practices 

pieces music ensembles in various styles  and live 

pubic performance 

ปรับรหัส

รายวิชา

คำอธิบาย

รายวิชาและ

ปรับไปอยู่กลุ่ม

วิชาเอกบังคับ 

เฉพาะด้าน

ดนตรี 

183331 ประวัตแิละวรรณกรรมดนตรีสากล            3(3-0-6)                   

History and Literature of Western Music 

    ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากลตั้งแต่สมัย

กลางจนถึงปัจจุบัน  พัฒนาการของเคร่ืองดนตรีที่สำคัญ  

วงดนตรี บทเพลงที่สำคัญ  ชีวประวัตินักดนตรีและคีตกวี

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

    History and development of Western music from the 

Middle Ages to the present, development of musical 

instruments, ensembles, important works, biographies 

of musicians and composers from past to present 

183233 ประวัตแิละวรรณกรรมดนตรีสากล     3(3-0-6)                            

    History and Literature of Western Music 

ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีสากลตั้งแต่สมัย

กลางจนถึงปัจจุบัน  พัฒนาการของเคร่ืองดนตรีที่

สำคัญ  วงดนตรี บทเพลงที่สำคัญ  ชีวประวัตินัก

ดนตรีและคีตกวีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

    History and evolution of Western music from 

the Middle Ages to the present, development of 

musical instruments, ensembles, important works, 

biographies of musicians and composers from past 

to present. 

ปรับรหัส

รายวิชาและ

ปรับไปอยู่กลุ่ม

วิชาเอกบังคับ 

เฉพาะด้าน

ดนตรี 

  183323 การอำนวยเพลง                             3(2-2-5) 

Conducting 

    ประวัติการอำนวยเพลงสำหรับวงดนตรี วงขับ

ร้องประสานเสียง ฝึกการตีความบทเพลง การ

อำนวยเพลงในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้มือ และการ

รายวิชาใหม่ 
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ใช้ไม้บาตอง การฝึกอำนวยเพลงจังหวะที่ชัดเจน 

สม่ำเสมอ แม่นยำ การเร่ิม การหยุดจังหวะ จิตวทิยา

ที่ควรรู้เพื่อใชใ้นการควบคุมวงขณะฝึกซ้อม และการ

แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในระหว่างการฝึกซ้อม 

   History  of  instruments  and  chorus  

conducting,  the interpretation of the pieces, 

practicing different conducting styles  by  using 
hands  and  baton  wood, practicing beat clear, 

steady, accuracy, starting, stopping beat, 

psychology  of  control practicing and problems 

solving during practice   

  183324 ทักษะเครื่องดนตรีสากล                   3(2-2-5) 

Western Musical Instruments Skills 

    การฝึกเทคนิคการวางนิ้ว โครงสร้างของเคร่ือง

ดนตรี หรือสรีระของคอ ปาก การดูแลสุขภาพที่

เกี่ยวข้องกับการผลิตเสียงร้องหรือการดูแลรักษา

อุปกรณ์เคร่ืองดนตรี การเล่นบันไดเสียง การอ่าน

โน้ตดนตรีทันทีที่เห็น และการเล่นบทเพลงประเภท

ต่าง ๆ 

   Practicing fingering techniques, structure of 

musical instruments or physiology of throat and 

mouth, health care that relate to voice production 

or maintenance of equipment and musical 

instruments, playing scales, sight-reading, 

practicing pieces in various styles 

รายวิชาใหม่ 

183325 การขับร้องประสานเสยีง                         3(2-2-5)                                       

Chorus 

   ประวัติ  วิวัฒนาการของการขับร้องประสานเสียง 

เทคนิค ทฤษฏีดนตรีสากลที่ เกี่ยวข้องกับการขับร้อง

ประสานเสียง การอำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียง 

การอ่านออกเสียงโน้ตสากลระบบการย้ายโด การขับร้อง

ประสานเสียงตามบทเพลงที่กำหนด และการแสดงต่อ

สาธารณชน 

  History, evolution of chorus, techniques, western 

music theory of chorus, chorus conducting, sight-

singing in Movable Do system, practicing chorus pieces 

according to the instructor’s approval and live public 

performance 

 

183325 การขับร้องประสานเสยีง                   3(2-2-5)                                       

Chorus 

   ประวัติ วิวัฒนาการของการขับร้องประสานเสียง 

เทคนิค ทฤษฏีดนตรีสากลที่เกี่ยวข้องกับการขับร้อง

ประสานเสียง การอำนวยเพลงคณะนักร้องประสาน

เสียง การอ่านออกเสียงโน้ตสากลระบบการย้ายโด 

การขับร้องประสานเสียงตามบทเพลงที่กำหนด และ

การแสดงต่อสาธารณชน 

  History, evolution of chorus, techniques, western 

music theory of chorus, chorus conducting, sight-

singing in Movable Do system, practicing chorus 

pieces according to the instructor’s approval and 

live public performance 

 

วิชาเดิม 
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  183333 ดนตรีบำบัด                                   3(2-2-5)                                                                          

Music Therapy 

   ความหมายของดนตรีบำบัด ประวัติ วิวัฒนาการ

ของดนตรีบำบัดในประเทศไทยและประเทศตะวันตก 

องค์ประกอบของดนตรีบำบัด จิตวิทยาดนตรี และ

ประเภทของดนตรีเพื่อใช้ในการบำบัดผู้ที่บกพร่อง

ทางด้านร่างกายและจิตใจ และการฝึกปฏิบัติการ

ดนตรีบำบัดในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    Meaning of music therapy, history, 

development of music therapy in Thai and 

western countries, elements of music therapy, 

music psychology and kinds of music for using as 

therapy for people with physical and psychological 

disabilities and practicing music therapy in the 

hospital or relating sectors 

รายวิชาใหม่ 

  

 

 

183334 ดนตรีชาติพันธุ์วทิยา                        3(3-0-6) 

Ethnomusicology 

   ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และหลักการ

ของดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ดนตรีของกลุ่มชนต่างๆ ใน

สังคมไทย  

   Meaning, scope, objectives, and principles of 

ethno-musicology, music of regional groups in 

Thai society 

รายวิชาใหม่ 

  183335 อุโฆษวทิยาการดนตรี                       3(3-0-6) 

Musical Acoustics 

  คุณสมบัติของเสียงที่เกิดจากเคร่ืองดนตรีในแง่

ฟิสิกส์ การรับฟังเสียงดนตรีของมนุษย์ การวัดเสียง 

ระบบเสียงดนตรีภายใน และกลางแจ้ง และการตั้ง

เสียงบันไดเสียงที่ทำให้เกิดสำเนียงดนตรีของชาติ

ต่าง ๆ  

  Qualifications of sound from western music 

instruments in for aspect of physics, human sound 

perception, sound measurement, musical sound 

system indoor and outdoor performance, tuning 

scales that incur the musical accent of  various 

countries     

รายวิชาใหม่ 

  183336 การซ่อมเครื่องดนตรี                       3(2-2-5) 

Musical Instruments Repairment 

    กลไกของเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ การซ่อม

รายวิชาใหม่ 
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ปรับปรุง 

บำรุง การปรับแต่งเสียง การดูแลรักษา การทำ

ความสะอาด และการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนเคร่ือง

ดนตรีสากล  

    Various kinds machanism of music instruments, 

repairing, maintenance, tuning, cleaning and 

changing accessories of  music  instruments 

  183337 ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน              3(2-2-5)                                      

Thai and Folk Music 

   องค์ประกอบของดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน 

หน้าทับประเภทต่าง ๆ โครงสร้างของบทเพลงไทย

เดิมและพื้นบ้าน บทบาทหน้าที่ของเคร่ืองดนตรีไทย

และดนตรพีืน้บ้าน สัญลักษณ์ ศัพท์สังคีต การบันทึก

โน้ตเพลงไทยแบบต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติการ

บรรเลงบทเพลงไทยและพืน้บ้านพื้นฐาน 

   Elements of Thai and folk music, various kinds of 

Natab, classical Thai and folk music pieces 

structures, roles and duties of Thai and folk music 

instruments, symbol, technical terms, Thai and folk 

music notation and basic of Thai music practicing  

รายวิชาใหม่ 

  183421 ดนตรีภาคสนาม                              3(2-2-5) 

Fieldwork of music study 

  วิธีการศึกษางานดนตรีภาคสนาม การวางแผนการ

วิจัยดนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคสนาม วิธีการ

สังเกตและการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลทางดนตรี  

   Fieldwork of music study methods, fieldwork of 

music study research design,  methods of 

observation and interview, collecting music data 

รายวิชาใหม่ 

  183432 ดนตรีเอเชยี                                   3(3-0-6) 

Asian Music 

   รูปแบบดนตรีของประเทศและท้องถิ่นต่าง ๆ ใน

ภาคพื้นเอเชีย ความคล้ายคลึง ความแตกต่าง การ

แพร่กระจาย การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรี

ระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียด้วยกัน 

      Musical forms of various countries and local 

songs in Asian regions, differences, similarity,   

distribution and assimilation of  musical culture  

between  the countries  in  Asia 

 

 

รายวิชาใหม่ 
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ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านแขนงวิชานาฏศิลป์                    - หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะด้านแขนงวิชานาฏศลิป์           60 หน่วยกิต  

วชิาพื้นฐานเฉพาะด้านนาฏศลิป์                            - หน่วยกิต วชิาพื้นฐานเฉพาะด้านนาฏศลิป์                      6 หน่วยกิต  

  183141 นาฏศลิป์ไทยพืน้ฐาน                        3(1-4-4) 

Basic Classical Thai Dance 

      ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ 

เคร่ืองแตง่กาย การฝึกปฏบิัติ นาฏยศัพท์ ภาษาท่า 

และการรำนาฏศิลป์ไทยพืน้ฐาน ชุด รำวงมาตรฐาน

และเพลงช้า – เพลงเร็ว 

       History, development, characteristics, music, 

costumes, practice in classical ance term and 

language, basic classical Thai dance, Ram Wong 

Mattrathan and Pleng Cha – Pleng Rew  

ปรับรหัส

รายวิชา ปรับ

หน่วยกิต และ

ปรับมาวิชา

พืน้ฐานเฉพาะ

ด้านนาฏศิลป์                       

      

 

183151 พื้นฐานนาฏศิลป์พื้นเมอืง                  3(1-4-4) 

ล้านนาขั้นพื้นฐาน                                          

Basic Lanna Folk Dance  

   ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ประเภท ดนตรี

ประกอบ เค ร่ืองแต่ งกาย การจัดการ และฝึก

ปฏิบัติการแสดงพืน้เมืองล้านนาขั้นพืน้ฐาน 

   History, development, characteristics, types, 

music, costumes, and practice in basic Lanna folk 

dance. 

รายวิชาใหม่ 

วชิาเอกเฉพาะด้านนาฏศลิป์                                45 หน่วยกิต วชิาเอกเฉพาะด้านนาฏศลิป์                         54 หน่วยกิต  

วชิาเอกบังคับเฉพาะด้านนาฏศลิป ์                       15 หน่วยกิต วชิาเอกบังคับเฉพาะด้านนาฏศลิป์                 39 หน่วยกิต  

183125 องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง            3(2-2-5)                      

Elements and Techniques 

     รูปแบบและหน้าที่ใช้สอยของการแต่งกาย อุปกรณ์

การแต่งกาย การแต่งหน้า ฉากและแสง เทคนิคพิเศษที่ใช้

ในการแสดงนาฏศิลป์ 

    Forms and functions of costume, costume props, 

make-up, scenery and lighting, special techniques for 

dancing. 

  ปิดรายวิชา 

183122 นาฏศลิป์ไทยพืน้ฐาน                             3(2-3-5) 

Basic Classical Thai Dance 

    ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ เคร่ือง

แต่งกาย และฝกึปฏิบัติการรำนาฏศิลป์ไทยพืน้ฐาน  

History, development, characteristics, music, costumes, 

practice in basic classical Thai dance 

183141   นาฏศลิป์ไทยพืน้ฐาน                        3(1-4-4) 

Basic Classical Thai Dance 

    ประวัติ พัฒนาการ นาฏลกัษณ์ ดนตรปีระกอบ 

เคร่ืองแตง่กาย และฝึกปฏิบัติ นาฏยศัพท์ ภาษาท่า 

และการรำนาฏศิลป์ไทยพืน้ฐาน ชุด รำวงมาตรฐาน

และเพลงช้า – เพลงเร็ว 

 

ปรับรหัส

รายวิชา ปรับ

หน่วยกิต และ

ปรับมาวิชา

พืน้ฐานเฉพาะ

ด้านนาฏศิลป์                       
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ปรับปรุง 

       History, development, characteristics, music, 

costumes, practice in classical ance term and 

language, basic classical Thai dance, Ram Wong 

Mattrathan and Pleng Cha (slow rhythm) – Pleng 

Rew (quick rhythm).                                  

183222 รำและระบำมาตรฐาน                           3(2-3-5) 

Ram Mae Bot and Classical Rabam 

    ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ เคร่ือง

แต่งกาย และฝกึปฏิบัติการรำและระบำมาตรฐาน 

    History, development, characteristics, music, 

costumes, practice in Ram and classical Rabam dancing 

183241  รำและระบำมาตรฐาน                       3(1-4-4) 

Ram and Classical Rabam 

   ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ 

เค ร่ืองแต่งกาย การฝึกปฏิบัติการรำและระบำ

มาตรฐาน 

   History, development, characteristics, music, 

costumes, practice in Ram and classical Rabam 

dancing 

ปรับรหัส

รายวิชา และ

ปรับหน่วยกิต 

183326 รำหน้าพาทย์                                                    3(2-3-5) 

Ram Napat      

    ประวัติ  พัฒ นาการ นาฏลักษณ์  ประเภท ดนตรี

ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการรำเพลงหน้าพาทย์ 

    History, development, characteristics, types, music, 

costumes, practice in Napat            

Dance              

183341  รำหน้าพาทย์                                 3(1-4-4) 

Ram Napat 

  ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ประเภท ดนตรี

ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย การรำเพลงหน้าพาทย์ 

  History, development, characteristics, types, 

music, costumes, practice in Napat Dance 

ปรับรหัส

รายวิชา และ

ปรับหน่วยกิต  

183123 พื้นฐานการเคลือ่นไหวทางด้านนาฏศลิป์     3(2-3-5)                           

Kinetic Arts 

    ความรู้ความเข้าใจเร่ืองร่างกายมนุษย์และอวัยวะที่ใช้

ในการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติและการเคลื่อนไหวทาง

นาฏศิลป์ การใช้พลัง ช่องว่าง ทิศทาง เจตนารมณ์ และ

ปัจจัยต่างๆ ในการเคลื่อนไหว  

    Knowledge about human body, natural body 

movement, movement of dramatic arts, use of energy, 

space, direction, intension and other factors in 

movement 

  ปิดรายวิชา 

183324 นาฏศลิป์ร่วมสมัย 1                              3(2-3-5) 

Contemporary Dance I 

    ประวัติ  พัฒ นาการ นาฏลักษณ์  ประเภท ดนตรี

ประกอบ เคร่ืองแต่งกายสำหรับนาฏศิลป์ร่วมสมัย  

    History, development, characteristics, types, music, 

costumes for  contemporary dance 

  ปิดรายวิชา 

183329 นาฏศลิป์ร่วมสมยั 2                               3(2-3-5) 

Contemporary Dance II 

    ประวัต ิพัฒนาการ นาฏลกัษณ์ ประเภท ดนตรี

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการแสดงร่วมสมัยระดับ

ปานกลาง  

    History, development, characteristics, types, music, 

costumes, for Contemporary performing arts in 

intermediate level 

183124 นาฏศลิป์ไทยอนุรักษ์                             3(2-3-5) 

Basic Classical Thai Dance 

    ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ เคร่ือง

แต่งกาย และฝกึปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 

    History, development, characteristics, music, 

costumes, practice in traditional  Thai dance 

183342 นาฏศลิป์ไทยอนุรักษ์                        3(1-4-4) 

Basic Classical Thai Dance 

   ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ 

เคร่ืองแต่งกาย และการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย

อนุรักษ์ในแต่ละภูมิภาค 

     History, development, characteristics, music, 

costumes, practice of traditional in regional Thai 

dance 

ปรบัรหัส 

รายวิชา     

ปรับหน่วยกิต 

และปรับเป็น

วิชาเอกเลือก  

183225 นาฏศลิป์พื้นเมอืงล้านนา 1                       3(2-3-5)                         

Northern Thai Folk Dance I 

    ประวัติ  พัฒ นาการ นาฏลักษณ์  ประเภท ดนตรี

ประกอบ เคร่ืองแต่งกายการแสดงของนาฏศิลป์พื้นเมือง

ล้านนา  

    History, development, characteristics, types, music, 

costumes, practice in Lanna folk dance. 

  ปิดรายวิชา 

183229 นาฏศลิป์พื้นเมอืงล้านนา 2                     3(2-3-5)                      

Northern Thai Folk Dance II 

    ประวัติ  พัฒ นาการ นาฏลักษณ์  ประเภท ดนตรี

ประกอบ เคร่ืองแต่งกายการแสดงของศิลปะการแสดง

พื้นเมืองล้านนาพื้นฐาน ได้แก่ ฟ้อนแบบสรีเพศ และการ

ฟ้อนสรา้งสรรค์ 

    History, development, characteristics, types, music, 

costumes, practice in Lanna folk performing arts, dance 

in Feminine Style and creative dance of Lanna 

  ปิดรายวิชา 

183322 การแสดงเป็นชุดเป็นตอน                         3(2-3-5)                                                       

Productio of  Dramatic  Excerpts 

    ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ เคร่ือง

แต่งกาย และฝึกปฏิบัติการแสดงเป็นชุดเป็นตอน ชุดพระ

ลอตามไก่ พระสุธนเลือกคู่ รจนาเสี่ยงพวงมาลัย  

พระไวยเกีย้วนางวันทอง 

    History, development, characteristics, music, 

costumes, practice in Pra Lor Tam Kai, Phrasuton Luag 

Ku, Rojana Siang Puangmalai, Phrawai Kiao Nang  

Wanthong 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

  183161 นาฏศลิป์ร่วมสมัย                            3(1-4-4) 

contemporary dance 

   ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ 

เคร่ืองแต่งกาย ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหว

ในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย 

  History, development, characteristics, music, 

costumes, theory, and practice for contemporary 

dance movement. 

 

รายวิชาใหม่ 

  183251 นาฏศลิป์พื้นเมอืงล้านนา                   3(1-4-4) 

Lanna Folk Dance  

   ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ประเภท ดนตรี

ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง 

การฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา

แบบบุรุษเพศและสตรีเพศ  

   History, development, characteristics, types, 

music, costumes, props, and practice in Lanna folk 

dance in masculine and feminine style 

รายวิชาใหม่ 

  183261 นาฏศิลป์สมัยใหม ่                           3(1-4-4)                                              

Modern Dance 

   ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ 

ทฤษฎี การจัดระเบียบร่างกาย การเรียบเรียงท่าทาง

ในการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับการใช้เทคนิคการ

เต้นในรูปแบบสมัยใหม่  

    History, development, characteristics, music, 

costumes, practice in body collocation and arrange 

moving for use of energy, space, direction, 

intension, rhythms, times, level, mood and 

emotion, and concepts. 

รายวิชาใหม่ 

  183271  องค์ประกอบและเทคนิค                   3(3-0-6) 

ทางนาฏศลิป์ไทย 

Theory Elements and Techniques for Thai 

Dance 

  แนวคิดและทฤษฎี ขององค์ประกอบและเทคนิค

ทางนาฏศิลป์ เคร่ืองแต่งกาย  การแต่งหน้า ทำผม 

ฉาก แสง ดนตรี และวรรณกรรมการแสดง 

    Concepts and theories of elements and 

techniques in dance costume, make-up, scenery, 

lighting, music and literature for dance 

รายวิชาใหม่ 
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  183272 ศลิปะการพูดเพือ่การสื่อสาร              3(1-4-4) 

ทางนาฏศลิป์                                             

Arts of Speaking for Dance 

  แนวคิด  และทฤษฎี  การพูดต่อสาธารณะชน 

บุ ค ลิ ก ภ าพ  ก ารส รุป ป ระ เด็ น  ก ารอภิ ป ราย         

การนำเสนองานทางนาฏศิลป์ ในภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

  Concepts and theories, public speaking, 

personality, main point summary,  discussion, 

presentation of dance in Thai and English 

รายวิชาใหม ่

  183273 ปฏิบัตกิารองค์ประกอบ                    3(1-4-4) 

และเทคนิคทางด้านนาฏศลิป์ไทย 

Elements and Techniques for Thai Dance 

Practice 

  ห ลั ก การส ร้างส รรค์ ผล งาน  แนวค วาม คิ ด 

กระบวนการ องค์ประกอบ การผลิตผลงานทางด้าน

นาฎศิลป์ การออกแบบดนตรี การแต่งหน้า ทำผม 

เคร่ืองแต่งกาย ฉาก แสง และวรรณกรรมการแสดง 

   Principles of dance creation, concepts, 

processes, components, creative and production of 

dance works, music design, make-up, hair 

dressing, costume, scenering, lighting and 

literature of dance 

รายวิชาใหม่ 

  183274 ทฤษฎแีละการวจิารณน์าฏศลิป์         3(3-0-6) 

Theories and Criticism Dance 

  ทฤษฎีทางนาฏศิลป์ของตะวันออก ตะวันตก และ

ไทย ทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง การ

วิจารณ์นาฏศิลป์  

  Theories of Eastern, Western and Thai theories 

ralated to performing arts  , dance criticism 

รายวิชาใหม่ 

  183351 นาฏศลิป์ราชสำนักล้านนา                 3(1-4-4)                                       

Royal Lanna Court Dance 

  ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ประเภท ดนตรี

ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ราช

สำนักล้านนา 

    History, development, characteristics, types, 

music, costumes, and practice  of royal Lanna 

court dance 

รายวิชาใหม่ 
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ปรับปรุง 

  183352  ภูมปิัญญาล้านนาวิจักขณ์                  3(1-4-4) 

Lanna Wisdom Appreciation 

  ประวัติ  พัฒ นาการ ลั กษณ ะ องค์ ป ระกอบ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ การนำเสนอ มรดกภูมิปัญญา 

ศิลปวัฒนธรรม ล้านนาตะวันออก  

  History, development, characteristics types, 

elements, analysis, synthesis,  presentation of 

Eastern Lanna cultural heritage  

รายวิชาใหม่ 

  183481 สหวิทยาการสืบทอด                        3(2-2-5) 

ถ่ายทอดนาฏศลิป ์

Interdisciplinary and  Knowledge of Dance 

Transferation 

    แนวคิด ทฤษฏี หลักการ พัฒนาการ ขั้นตอน 

จารีต ธรรมเนียมปฏิบัติ  กลวิธีการสืบทอดและ

ถ่ายทอดนาฏศิ ลป์ ในอดีตจนถึ งปั จจุบั น  การ

ออกแบบกิจกรรมการสืบทอดและถ่ายทอดนาฏศิลป์ 

โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฏี หลักการ รูปแบบ 

เทคนิค จิตวิทยา การจัดการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม การ

วัดและประเมินผลกิจกรรม และทักษะร่วมสมัยที่

ส่งเสริมหรือสัมพันธ์กับการสืบทอดและถ่ายทอด

นาฏศิลป์ให้ดำรงอยู่บนฐานวิถีชีวติใหม่                      

       Concepts, theories, principles, development, 

method, tradition, formality, techniques for 

knowledge transfer knowledge in dancing and 

performing, practice in transfer knowledge and 

skills in dancing and performing, apply concepts, 

theories principal method, technique, phsychology, 

learning management, multimedia and technology, 

setting up environment and atmosphere, measure 

and evaluation activities, promotion contemporary 

skills which supports the knowledge transferring in 

dancing on the context of new normal livelihoods 

 

 

 

  

 

 

รายวิชาใหม่ 
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ปรับปรุง 

วชิาเอกเลือกเฉพาะด้านนาฏศลิป์                         15 หน่วยกิต วชิาเอกเลือกเฉพาะด้านนาฏศลิป์                  15 หน่วยกิต  

183426 รำหน้าพาทย์                                        3(2-3-5) 

Napat Dance  

    ประวัติ  พัฒ นาการ นาฏลักษณ์  ประเภท ดนตรี

ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการรำเพลงหน้าพาทย์ 

    History, development, characteristics, types, music, 

costumes, practice in Napa Dance 

183341 รำหน้าพาทย์                                  3(1-4-4) 

Napat Dance  

    ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ประเภท ดนตรี

ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการรำเพลงหน้าพาทย์ 

    History, development, characteristics, types, 

music, costumes, practice in Napa Dance 

ปรบัรหัส

รายวิชา     

ปรบัหน่วยกิต 

และปรับไป

วิชาเอกบังคับ

เฉพาะด้าน

นาฏศิลป์                   

183327 การออกแบบทางนาฏศลิป์                      3(2-3-5) 

Choreography 

    หลักการประดิษฐ์และการสร้างสรรค์การแสดง การ

ออกแบบท่าทาง การแปรแถว ดนตรีและเคร่ืองแต่งกาย 

ทางด้านนาฏศิลป์ 

    Principles of choreographic design and performing 

arts elements, movement, procession variety, music 

and costume designs for dance               

183361 การออกแบบทางนาฏศลิป์                3(1-4-4) 

Choreography 

  แนวคิด  ทฤษฎี  การออกแบบการแสดงทาง

นาฏศิลป์ องค์ประกอบ ดนตรี  เคร่ืองแต่งกาย   

การปฏิบัติการออกแบบการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ 

   Concepts, theories, choreography, elements, 

music, costumes,  and implemeantation of dance  

ปรับรหัส

รายวชิา     

ปรับหน่วยกิต 

และปรับไป

วิชาเอกบังคับ

เฉพาะด้าน

นาฏศิลป์                   

183228 นาฏศลิป์พื้นเมอืงล้านนา 2                      3(2-3-5)                                    

Northern Thai Folk Dance II 

    ประวัติ  พัฒ นาการ นาฏลักษณ์  ประเภท ดนตรี

ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย การแสดงของศิลปะการแสดง

พื้นเมืองล้านนาพื้นฐาน ได้แก่ ฟ้อนแบบสรีเพศ และการ

ฟ้อนสรา้งสรรค์ 

    History, development, characteristics, types, music, 

costumes, practice in Lanna folk performing arts, dance 

in Feminine Style and creative dance of Lanna 

  ปิดรายวิชา 

183329 นาฏศลิป์ร่วมสมยั 2                               3(2-3-5) 

Contemporary Dance II 

    ประวัต ิพัฒนาการ นาฏลกัษณ์ ประเภท ดนตรี

ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และการแสดงร่วมสมัยระดับ

ปานกลาง  

    History, development, characteristics, types, music, 

costumes, for Contemporary performing arts in 

intermediate level 

 

 

 

 

 

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

183324 วรรณกรรมและการประพันธบ์ท              3(2-2-5) 

Literature and Script Writing  

    ประวัติวรรณกรรม วรรณกรรม การเขียนบทสำหรับ

การแสดง โครงเรื่อง บุคลิกภาพตัวละคร ความคิด คำพูด 

ดนตรีและเสียงประกอบ คำบรรยายฉากและเคร่ืองแต่ง

กาย การลำดับฉาก การลำดับภาพ การเขียนบท 

    Literature’s history, Literature, script writing for the 

show, plot, character, thought, diction, music and 

sound, description of scenery and costume, the order of 

the scenes, editing and writing   

183371  วรรณกรรมและการประพันธบ์ท        3(2-2-5) 

การแสดง  

Literature and Script Writing 

  ป ระ วั ติ ว รรณ ก รรม  ป ระ เภ ท วรรณ ก รรม         

การประพั นธ์บทสำห รับการแสดง  โครงเร่ือง 

บุคลิกภาพตัวละคร ความคิด บทสนทนา ดนตรีและ

เสียงประกอบ คำบรรยายฉาก การลำดับฉาก และ

การลำดับภาพ  

  Literature’s history, literature types, script 

writing for perfomance show, plot, characteristics, 

thought, diction, music and sound, description of 

scenery, the order of scenes 

ปรับรหัส

รายวิชาและ

ปรับชื่อรายวิชา 

 

 

  183343 ละครรำแบบดั้งเดิม                          3(1-4-4) 

Production of Dramatic Excerpts 

  ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ 

เคร่ืองแต่งกายของละครรำแบบดั้งเดิม การฝึก

ปฏิบัติการแสดงเป็นชุดเป็นตอน จากละครชาตรี 

ละครนอก และละครใน 

  History, development, characteristics, music, 

costumes of raditional dance practice of traditional 

drama from Lakon Chatree, Lakon Nok and Lakon 

Nai 

รายวิชาใหม่ 

  183353  นาฏศลิป์ชาตพิันธุ์ในล้านนา              3(1-4-4) 

Lanna Ethnic Dance 

    ประวัติ พัฒนาการ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ นาฏ

ลักษณ์ ประเภท ดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และ

การฟ้อนรำของชาติพันธุ์ในล้านนา 

    History, development, analysis, synthesis, 

characteristics, types, music, costumes, practice of 

Lanna Ethenic dance 

รายวิชาใหม่ 

  183362  แจ๊สแดนซ์                                      3(1-4-4) 

Jazz Dance 

   ประวัติ พัฒนาการ ทฤษฎี ดนตรี จังหวะ เทคนิค 

การจัดระเบียบร่างกาย ฝึกปฏิบัติการเต้นแจ๊ส การ

นำกระบวนท่าเต้นแจ๊สมาเรียบเรียงประกอบดนตรี 

     History, development, theories, music, rhythm, 

techniques, body collation, practice in jazz dance 

and arrange for music. 

 

รายวิชาใหม่ 
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  183381  ประสาทวทิยาทางนาฏศลิป์              3(2-2-5) 

Neuroscience of Dance 

    การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ประโยชน์ของ

ประสาทวิทยาที่สัมพันธ์กับพัฒนาการของสมอง 

จิตใจ การเรียนรู้ การควบคุมการเคลื่อนไหว การ

บำบัดทางนาฏศิลป์ แนวทางการทำงานข้ามศาสตร์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางนาฏศิลป์สู่สังคม 

  Studying of concepts, theories, principles, 

advantages in relation to brain development, 

mind, learning, motion control, dance therapy, 

cross-disciplinary approach for broading body of 

knowledge for society 

รายวิชาใหม่ 

  183344  ละครรำแบบปรับปรุง                       3(1-4-4) 

Production of Dramatic Excerpts 

  ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ดนตรีประกอบ 

เคร่ืองแต่งกาย ของละครรำแบบปรับปรุง การฝึก

ปฏิบัติการแสดงเป็นชุดเป็นตอนจากละครเสภา 

ละครพันทาง และละครดึกดำบรรพ์ 

   History, development, characteristics, music, 

costumes of unconventional dance drama, practice 

of unconventional drance drama Lakon Sepa, 

Lakon Panthang and Lakon Duekdamban 

รายวิชาใหม่ 

  183451  นาฏศลิป์ชาตพิันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง           3(1-4-4) 

Maekong Basin Ethnic Dance 

  ประวัติ พัฒนาการ นาฏลักษณ์ ประเภท ดนตรี

ประกอบ เคร่ืองแต่งกาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

การฟ้อนของชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง 

  History, development, characteristics, types, 

music, costumes,analysis, syntesis, Maekong basin 

ethics dance 

รายวิชาใหม่ 

  183363   โคเวอร์แดนซ์                                  3(1-4-4) 

Cover Dance 

  ประวัติ พัฒนาการ ทฤษฎี ดนตรี จังหวะ เทคนิค 

การฝึกปฏิบัติการเต้นเลียนแบบท่าทางการเต้นแบบ

สมัยนิยม 

  History, development, theories, music, rhythm, 

techniques and practice of present popular cover 

dance 

 

รายวิชาใหม่ 
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  183482          นาฏศลิป์เพื่อการพัฒนาสังคม            3(2-2-5) 

Dance for Social Development   

    ประเด็นปัญหา โอกาส และความต้องการของ

สังคมอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการแนวคิด ทฤษฏี 

หลักการที่ เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการทางสังคม

ร่วมกับภูมิปัญญาทางด้านการแสดงในหลากหลาย

มิติ ฐานสมรรถนะผู้ประกอบการนาฏศิลป์เพื่อสังคม 

การออกแบบและสร้างนวัตกรรมแสดงที่สัมพันธ์

หรือส่งเสริมการเรียนรู้ บำบัดและพัฒนาสังคมอย่าง

สรา้งสรรค์ การทดลอง การประเมินและสรุปผลการ

ใช้นาฏศิลป์เป็นเคร่ืองมือในการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม 

       Problematic issues and , opportunities and 

social needs , participation, integrate the concepts, 

theories and principles related to social 

entrepreneurship based on local wisdomin various 

dimensions, the performance base for the social 

dance practitioner, practice designing and creating 

innovation, showing that relevance or promoting 

learning, retreat and develop society 

constructively, experiment, evaluate and draw 

conclusions using dance as a tool for social change 

รายวชิาใหม่ 

กลุ่มวิชาดุริยนิพนธแ์ละศลิปนพินธ์                         3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาดุริยนิพนธ์และศลิปนิพนธ์                  - หน่วยกิต  

183421 การแสดงผลงานดนตรี                         3(0-3-6) 

Music Presentation 

  การเสนอผลงานการแสดงดนตรีสากลเค ร่ืองเอก 

นำเสนอผลงานในลักษณะการแสดงเดี่ยว หรือการรวมวง

ดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ หรือการนำเสนอผลงานการ

ประพันธ์เพลง หรือการเรียบเรียงดนตรีสากล และจัดการ

แสดงต่อสาธารณชน 

  Western music recital project of the major instruments 

performance, presentation in solo performance or 

ensemble in various styles or presentation in music 

composition or western music arrangement, and live 

public performance 

 

 

 

 

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์                                            3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์                                      - หน่วยกิต  

183422 ศลิปะนิพนธ์                                        3(0-3-6) 

Arts Thesis 

    การบูรณาการความรู้ทางนาฏศิลป์ ด้านการอนุรักษ์ 

ด้ านก ารส ร้างส รรค์  ก ารจั ด ท ำ เอก ส ารวิ ช าก าร

ประกอบการอธิบาย แนวความคิด วิธีการ การจัดนำเสนอ

การวิเคราะห์และสรุปการจัดการแสดงสู่สาธารณชนใน

รูปแบบการแสดง 

    Knowledge of dance, academic document relating to 

the subject matter, background thoughts, process, 

presentation, analysis, conclusion, production  

Management 

  ปิดรายวิชา 

กลุ่มการฝึกงาน การศึกษาค้นคว้าอิสระ และสหกิจศึกษา 

                                                                       6 หน่วยกิต 

กลุ่มการฝึกงาน การศึกษาค้นคว้าอิสระ และสหกิจศึกษา 

                                                                6 หน่วยกิต 

 

183453 การฝกึงาน                                       6 หน่วยกิต 

Professional Training   

    การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะใน

งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ดนต รีห รือนาฏ ศิ ลป์  ใน สถ าน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 

    Training, learning, gaining experience and skill 

concerning music or dance in private or government 

sectors 

183491 การฝึกงาน                                  6 หน่วยกิต 

Professional Training   

    การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหรือนาฏศิลป์ ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐ

หรือเอกชน 

    Training, learning, gaining experience and skill 

concerning music or dance in private or 

government sectors 

ปรับรหัส

รายวิชา และ

ปรับไปวิชาแกน 

183454 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                       6 หน่วยกิต 

Independent Study 

    การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน

รายงาน การนำเสนอ และการอภิปราย ในหัวข้อทางด้าน

ดนตรีหรือนาฏศิลป์ 

    Studying, collecting data, analyzing, report writing, 

presenting and discussing in  music or dance 

183492 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                    6 หน่วยกิต 

Independent Study         

    การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการอภิปราย ใน

หัวข้อทางด้านดนตรหีรือนาฏศิลป์ 

    Studying, collecting data, analyzing, report 

writing, presenting and discussing in  music or 

dance           

ปรับรหัส

รายวิชา และ

ปรับไปวิชาแกน 

183455 สหกิจศึกษา                                       6 หน่วยกิต 

Co – operative Education 

    การปฏิบัติงาน เรยีนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทกัษะ

ในงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหรือนาฏศลิป์ ในฐานะพนักงาน

ฝึกหัดในสถานประกอบการองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

    Working, learning, gaining experience and skill 

concerning music or dance as a apprentice in private or 

183493 สหกิจศึกษา                                6 หน่วยกิต 

Co – operative Education 

    การปฏิบัติงาน เรยีนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหรือนาฏศิลป์ ใน

ฐานะพนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการองคก์ร

ภาครัฐหรือเอกชน 

    Working, learning, gaining experience and skill 

ปรับรหัส

รายวิชา และ

ปรับไปวิชาแกน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 สาระที่

ปรับปรุง 

government sectors concerning music or dance as a apprentice in 

private or government sectors 

หมวดวิชาเลือกเสร ี    

 นสิิตสามารถเลอืกเรียนรายวชิาท่ีเปิดสอนใน

มหาวทิยาลัยพะเยา หรือสถาบนัอุดมศึกษาอื่นท่ี

มหาวทิยาลัยรับรอง ยกเวน้รายวชิาในหมวดวชิา

ศกึษาทั่วไป ไม่นอ้ยกว่า  6  หนว่ยกิต 

 นสิิตสามารถเลือกเรียนรายวชิาท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลั ยพะเยาห รือสถาบันอื่ น ท่ี

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวด

วชิาศึกษาทั่วไปไม่นอ้ยกว่า 6  หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา แขนงวิชาดนตร ี

 

  แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 

Ready English 

3(2-2-5) 

 

004101 ศิลปะในการดำเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

 

004101 ศิลปะในการดำเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

 

183111 ปรทิัศน์ดนตรแีละนาฏศลิป์  

Introduction to music and Dance 

3(3-0-6) 183111 ดนตรีและนาฏศิลป์ปริทรรศน์                                

Introduction to Music and Dance 

3(3-0-6) 

183121 คีย์บอร์ดขั้นพืน้ฐาน 

Basic Music Skills                                                        

3(2-2-5) 

 

183112 

 

ทักษะดนตรขีั้นพื้นฐาน 

Basic Music Skills 

3(2-2-5) 

183122 

 

นาฏศิลป์ไทยพืน้ฐาน 

Basic Classical Thai Dance 

3(2-3-6)    

183123 

 

พืน้ฐานการเคลื่อนไหวทาง

นาฏศิลป ์

Kinetic Arts 

3(2-3-6) 

 

   

   183113 

 

พืน้ฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย  

Basic Physical Movement 

3(1-4-4) 

 

   183121 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1                                           

Western Music Instrumental Skills 

and Ensemble I 

    3(1-4-4) 

 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001103 

 

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 001103 

 

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

003202 

 

การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

Health and Environment 

Management                                  

3(2-2-5) 003202 

 

การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

Health and Environment 

Management 

3(2-2-5) 

183124 

 

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์

Basic Classical Thai Dance 

3(2-3-6) 

 

   

183131 

 

ทฤษฎีดนตรีสากล 

Theory of Western Music                                                                            

3(3-0-6)    

183125    องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง 

Elements and Techniques of 

Performance                                   

3(2-2-5)    
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  แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

   183114 

 

สุนทรียศาสตร์ 

Aesthetic  

3(3-0-6) 

 

   183122 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2 

Western Music Instrumental Skills 

and Ensemble II 

3(1-4-4) 

   183131 

 

ทฤษฎีดนตรีสากล 1  

Theory of Western Music I                                              

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกติ  รวม 18 หน่วยกิต 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step Up English 

3(2-2-5) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step Up English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

004201 

 

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

004201 

 

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

183221 

 

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1  

Western Music Instrumental Skills 

and Ensemble I 

3(1-4-4) 

 

   

183222 

 

รำและระบำมาตรฐาน 

Ram and Classical Rabam 

3(2-3-6) 

 

   

183231 

 

ทฤษฎีการประสานเสียง 

Theory of Harmony 

3(2-2-5)                                                                                         

 

   

   183221 

 

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 3                                  

Western Music Instrumental Skills and 

Ensemble III 

3(1-4-4) 

 

   183223 

 

การอ่านโนต้สากลและการฝึกโสต

ประสาท 

Sight-Singing and Aural Training 

3(2-2-5) 

 

   183231 

 

ทฤษฎีดนตรีสากล 2  

Theory of Western Music II     

                                                                       

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกติ  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 

 

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 003201 

 

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

183223 

 

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2              

Western Music Instrumental Skills 

and Ensemble II                      

   3(1-4-4)    

183224 

 

การอ่านโนต้สากลและการฝึกโสต

ประสาท 

Sight-Singing and Aural Skills 

 

   3(1-4-4) 

 

   3(2-2-5) 

   

183225 นาฏศิลป์พืน้เมืองล้านนา 1  

Northern Thai Folk Dance I 

3(2-3-6)    

183226 หลักการสรา้งงานดนตรแีละ

นาฏศิลป์                              

Principle of Music and Dance 

Creation                 

3(2-2-5)    

   183222 

 

 

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 4                                  

Western Music Instrumental Skills and 

Ensemble IV 

   3(1-4-4) 

 

 

   183224 

 

เทคโนโลยแีละการบันทกึเสียงสำหรับ

ดนตร ี                                

Technology and Music Recording 

3(2-2-5) 

 

   183232 

 

ทฤษฎีการประสานเสียง  

Theory of Harmony  

   3(3-0-6) 

 

   183233 

 

ประวัติและวรรณกรรมดนตรสีากล 

Western Music History  and 

Literature 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

183311 

 

ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม่ 

Music and Dance in Modern media 

3(2-2-5) 183311 ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม ่

Music and Dance in Modern Media 

3(2-2-5) 

183312 การบรหิารงานดนตรแีละนาฏศิลป ์

 Music Administration                

3(2-2-5)    

183324 นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1 

Contemporary Dance I  

 

3(2-2-5)    

183322 การแสดงเป็นชุดเปน็ตอน 

Production  of  Dramatic  Excerpts 

3(2-3-6)    

183XXX เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 183XXX 

 

เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

183XXX เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 183XXX 

 

เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

   183331 

 

การแต่งทำนองสอดประสาน       

Counterpoint    

3(3-0-6) 

 

   183332 รูปแบบและการวิเคราะหด์นตรีสากล                                      

Form and Analysis of Western Music                                                                      

 

3(3-0-6) 

   183321 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 5                                  

Western Music Instrumental Skills 

and Ensemble V 

3(1-4-4) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

183314 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 183313 ระเบียบวิธีวิจัย                        

Research Methodology  

3(2-2-5) 

183341 การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรี

สากล                                   

Western Music Composition and 

Arrangement 

3(2-2-5)    

183313 ละครเพลง 

Musical Theatre 

3(2-2-5)    

183342 เทคโนโลยแีละการบันทกึเสียง

สำหรับดนตรี                                                                                                   

Technology and Recording for 

Music 

3(2-2-5)    

183XXX เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 183XXX 

 

เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

183XXX เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 183XXX 

 

เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

   183312 การจัดการทางด้านดนตรแีละ

นาฏศิลป ์

Music and Dance Management                                  

3(2-2-5) 

   183322 ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 6                                  

Western Music Instrumental Skills 

and Ensemble VI 

    3(1-4-4) 

   XXXXXX 

 

วชิาเลือกเสร ี                                                                  

Free Elective Subject 

3(X-X-X) 

 
 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

183421 การแสดงผลงานดนตรี* 

Music Presentation 

3(1-4-4) 183412 การแสดงผลงานดนตรแีละนาฏศิลป์

นิพนธ์                                                      

Music Presentation and Dance Thesis 

3(2-2-5) 

 

183422 ศิลปนพินธ์*                           

Arts Thesis 

3(2-2-5)    

183451 สัมมนา 

 Seminar  

1(0-2-1) 183411 สัมมนา 

Seminar 
1(0-2-1) 

183XXX เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 1834XX 

 

เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี                                                                   

Free Elective Subject 

3(X-X-X)    

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี                                                                   

Free Elective Subject 

3(X-X-X)    

   183431 การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรี

สากล   

Western Music Composition and 

Arrangement 

3(2-2-5) 

   XXXXXX 

 

วิชาเลือกเสร ี                                                                  

Free Elective Subject 

 

3(X-X-X) 

 

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 13 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

183452 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หน่วยกิต 183491 

 

การฝึกงาน* 

Professional Training 

6 หน่วยกิต 

 

183453 การศึกษาอิสระ 

Independence Study 

6 หน่วยกิต 183492 การศึกษาอิสระ* 

Independence Study 

6 หน่วยกิต 

183454 

 

 สหกิจศกึษา                                                                     

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต   183493 

 

 สหกิจศึกษา*                                                                     

Co-operative Education  

6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม        6 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา แขนงวิชานาฏศลิป ์

 

  แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 

Ready English 

3(2-2-5) 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

 

004101 ศิลปะในการดำเนินชีวิต 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

 

004101 ศิลปะในการดำเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

 

183111 ปรทิัศน์ดนตรแีละนาฏศลิป์  

Introduction to music and Dance 

3(3-0-6) 183111 ดนตรีและนาฏศิลป์ปรทิรรศน์                                

Introduction to Music and Dance 

3(3-0-6) 

183121 คีย์บอร์ดขั้นพื้นฐาน 

Basic Music Skills                                                        

3(2-2-5) 

 

183112 

 

ทักษะดนตรขีั้นพืน้ฐาน 

Basi Music Skills 

3(1-4-4) 

 

183122 

 

นาฏศิลป์ไทยพืน้ฐาน 

Basic Classical Thai Dance 

3(2-3-6) 183141 นาฏศิลป์ไทยพืน้ฐาน  

Basic Classical Thai Dance 

3(1-4-4) 

183123 

 

พืน้ฐานการเคลื่อนไหวทาง

นาฏศิลป ์

Kinetic Arts 

3(2-3-6) 

 

   

   183113 

 

พืน้ฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย  

Basic Physical Movement 

3(1-4-4) 

 

 รวม 18 หน่วยกติ  รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 001101 การใช้ภาษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001103 

 

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 001103 

 

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

003202 

 

การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

Health and Environment 

Management                                  

3(2-2-5) 003202 

 

การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

Health and Environment 

Management 

3(2-2-5) 

 

183124 

 

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์

Basic Classical Thai Dance 

3(2-3-6) 

 

   

183131 

 

ทฤษฎีดนตรีสากล 

Theory of Western Music                                                                            

3(3-0-6)    

183125    องค์ประกอบและเทคนิคการแสดง 

Elements and Techniques of 

Performance          

 

 

                         

3(2-2-5)    
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แผนการศึกษาป ีพ.ศ. 2563 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปท่ีี 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

   183114 

 

สุนทรียศาสตร์ 

Aesthetic  

3(3-0-6) 

   183151 พืน้ฐานนาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนาขั้นน

พืน้ฐาน 

Basic Lanna Folk Dance  

3(1-4-4) 

   183161 นาฏศิลป์ร่วมสมัย 

Contemporary Dance 

3(1-4-4) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step Up English 

3(2-2-5) 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step Up English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

004201 

 

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

004201 

 

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

183221 

 

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 1  

Western Music Instrumental Skills 

and Ensemble I 

3(1-4-4) 

 

   

183222 

 

รำและระบำมาตรฐาน 

Ram and Classical Rabam 

3(2-3-6) 

 

183241 รำและระบำมาตรฐาน  

Ram and Classical Rabam 

3(1-4-4) 

 

183231 

 

ทฤษฎีการประสานเสียง 

Theory of Harmony 

3(2-2-5)                                                                                         

 

   

   183261 นาฏศิลป์สมัยใหม ่

Modern Dance  

3(1-4-4) 

 

   183271 

 

องค์ประกอบและเทคนิคทาง

นาฏศิลป์ไทย  

Elements and Techniques for Thai 

Dance  

                                                                     

3(3-0-6) 

 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 

 

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 003201 

 

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

183223 

 

ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 2              

Western Music Instrumental Skills 

and Ensemble II                      

   3(1-4-4)    

183224 

 

การอ่านโนต้สากลและการฝึกโสต

ประสาท 

Sight-Singing and Aural Skills 

 

   3(1-4-4) 

 

   3(2-2-5) 

   

183225 นาฏศิลป์พืน้เมืองล้านนา 1  

Northern Thai Folk Dance I 

3(2-3-6)    

183226 หลักการสรา้งงานดนตรแีละ

นาฏศิลป์                              

Principle of Music and Dance 

Creation                 

3(2-2-5)    

   183251 นาฏศิลป์พืน้เมืองล้านนา                                                  

Lanna Folk Dance 

 3(1-4-4) 

   183272 ศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารทาง

นาฏศิลป์                                   

Arts of Speaking for Dance 

3(1-4-4) 

   183273 ปฏิบัติการองค์ประกอบและเทคนิค

ทางนาฏศิลป์ไทย  

Elements and Techniques for Thai 

Dance Practice 

3(1-4-4) 

   183274 ทฤษฎแีละการวิจารณ์นาฏศิลป์  

Dance Theories and Criticism 

 3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

183311 

 

ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม ่

Music and Dance in Modern media 

3(2-2-5) 183315 ดนตรีและนาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม ่

Music and Dance in Modern Media 

3(2-2-5) 

183312 การบรหิารงานดนตรแีละนาฏศิลป ์

 Music Administration                

3(2-2-5)    

183324 นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1 

Contemporary Dance I  

 

3(2-2-5)    

183322 การแสดงเป็นชุดเปน็ตอน 

Production  of  Dramatic  Excerpts 

3(2-3-6)    

183XXX เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 183XXX 

 

เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

183XXX เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 183XXX 

 

เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

   183341 รำหน้าพาทย์  

Ram Napat 

3(1-4-4) 

   183351 นาฏศิลป์ราชสำนักล้านนา 

Royal Lanna Court Dance 

3(1-4-4) 

   183352 

 

ภูมิปัญญาล้านนาวิจกัขณ์ 

Lanna Wisdom and Appreciation 

3(1-4-4) 

 
 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

183314 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 183313 ระเบียบวิธีวิจัย                        

Research Methodology 

3(2-2-5) 

183341 การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรี

สากล                                   

Western Music Composition and 

Arrangement 

3(2-2-5)    

183313 ละครเพลง 

Musical Theatre 

3(2-2-5)    

183342 เทคโนโลยแีละการบันทกึเสียง

สำหรับดนตร ี                                                                                                  

Technology and Recording for 

Music 

3(2-2-5)    

183XXX เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 183XXX 

 

เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

183XXX เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 183XXX 

 

เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

   183361 การออกแบบทางนาฏศลิป ์

Choreography 

3(1-4-4) 

   183376 นาฏศิลป์ทางสื่อสมัยใหม ่

Dance in Modern Media 

3(2-2-5) 

   XXXXXX 

 

วิชาเลือกเสร ี                                                                  

Free Elective Subject 

3(X-X-X) 

 
 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2563 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

183421 การแสดงผลงานดนตรี* 

Music Presentation 

3(1-4-4)    

183422 ศิลปนิพนธ์*                           

Arts Thesis 

3(2-2-5) 183412 การแสดงผลงานดนตรแีละนาฏศิลป์

นิพนธ์                                                      

Music Presentation and Dance Thesis 

3(1-4-4) 

 

183451 สัมมนา 

 Seminar  

1(0-2-1) 183411 สัมมนา                                                                                                                 

Seminar 

1(0-2-1) 

183XXX เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 1834XX 

 

เอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี                                                                   

Free Elective Subject 

3(X-X-X)    

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี                                                                   

Free Elective Subject 

3(X-X-X)    

   183481 สหวิทยาการสืบทอดและถ่ายทอด

นาฏศิลป์                                      

Interdisciplinary and  Knowledge of 

Dance Transferation 

3(2-2-5) 

   XXXXXX 

 

วิชาเลือกเสรี                                                                   

Free Elective Subject 

3(X-X-X) 

 
 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 13 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

  183452 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 หน่วยกิต 183491 

 

การฝึกงาน* 

Professional Training 

6 หน่วยกิต 

 

183453 การศึกษาอิสระ 

Independence Study 

6 หน่วยกิต 183492 การศึกษาอิสระ* 

Independence Study 

6 หน่วยกิต 

183454 

 

 สหกิจศึกษา                                                                     

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต   183493 

 

 สหกิจศึกษา*                                                                     

Co-operative Education  

          

6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม        6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

คำส่ังแต่งตั้ง 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์  

สาขาวชิาดนตรีและนาฏศิลป์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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152 

152 
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ภาคผนวก ง 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รางานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

วันท่ี 15 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมออนไลน์ 

 

ผู้เข้าประชุม 

1.  นายรัตนะ ตาแปง                                              ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ อมรา กล่ำเจรญิ                        ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตร ีดร. นริันดร์ ภักดี       ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 

4. นายนคร  คำร้องอาจารย์                                     อาจารย์  กรรมการ 

6.รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดเีจริญ อาจารย์                อาจารย์ กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ                        อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 

6. นางสาวปรียาชนก เกษสุวรรณ                              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 

7. นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว                                           อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร  กรรมการ 

8. นางสาวธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย                           อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร   กรรมการ 

9. นายสันติ ศริิคชพันธุ์                                            อาจารย์ กรรมการ 

10. นายอัษฏาวุธ พลอยเขียว                                      อาจารย์ กรรมการ 

11. ว่าที่รอ้ยตรีวิริยะ สวัสดิ์จีน                                    อาจารย์ กรรมการ 

12. นายลิขิต ใจดี                                                   อาจารย์ กรรมการ 

 

ผู้ไม่เข้าประชุมเน่ืองจากติดภารกิจอื่น 

นายกิตติ์ธเนศ ศริิสุรยิเสรี                                     อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ 

 

           นายรัตนะ ตาแปง ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการหลักสูตรศิลปกรรม-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และเปิดประชุมเวลา 13.00 น. และดำเนินการประชุม

ตามวาระดังนี้ 

 

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

              ตามที่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ได้เปิดการเรียน 

การสอนเป็นหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2563  ภายใต้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

ซึ่งเป็นหลักสูตรเอกคู่ โดยนิสิตผู้เข้าเรียนจะต้องเรียนทั้งศาสตร์ของดนตรีสากล และนาฏศลิป์ ซึ่งทำ

ให้เกิดผลสะท้อนกลับจากผู้เรียนว่า มีความยากในศาสตร์ตรงข้าม จึงมีการแสนอแนะให้ทำการ
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ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรดังกล่าว กรรมการหลักสูตรและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศลิปกรรมศาสตร์จงึเห็นสมควรในการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเพื่อปรับใช้ในปีการศกึษา 2564 

             เพื่อให้การผลิบัณฑิตของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ผลิตบัณฑิตด้านศิลปะการแสดงที่มีความรู้ทั้งทางปฏิบัติ ทางวิชาการ จึงขอเรียน

เชญิกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณาและร่วมปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยมีการ

ดำเนนิงานตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา มคอ. 2 ตามหมวด จำนวน 8 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทั่วไป 

หมวดที่ 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 

หมวดที่  3  ระบบการจัดการศกึษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์                         

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี –  

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่ม ี –  

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานการประชุมขอใหด้ำเนินการประชุมตามหมวด ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา มคอ. 2 

ดังนี้ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรดังนี้  

1.  นายรัตนะ ตาแปง                                   อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ             อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร   กรรมการ 

3. นางสาวปรียาชนก เกษสุวรรณ                    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  กรรมการ 

4. นายกิตติ์ธเนศ ศิริสุรยิเสรี                           อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร   กรรมการ 

5. นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว                                 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร   กรรมการ 

6. นางสาวธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย                อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  กรรมการ 

 

ทีป่ระชุมมติ เห็นชอบตามที่เสนอ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้มีการใชป้รัชญาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศลิปกรรม ดังนี้ 

  ปรัชญาของหลักสูตร 

                  ดนตรีและนาฏศลิป์ ศาสตร์แห่งการสร้างคน สร้างงาน สร้างสรรค์สุนทรียะ 

บูรณาการภูมปิัญญา วชิาการ วิชาชีพสู่สังคม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศลิป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ผลติบัณฑิตให้มคีุณลักษณะ ดังต่อไปนี ้ 

1.  เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์  ทั้ ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน บูรณาการความรู้เป็นศาสตร์

แขนงต่างๆ เพื่อประโยชน์ในทางศิลปกรรมศาสตร์ และสามารถนำไปประกอบอาชีพ

และการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางศิลปะ

ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและมีความรับผดิชอบต่อสังคม  

 3.  เพื่อให้บัณฑิตตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและสากลและพร้อมที่จะ

อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา แสวงหาองค์ความรู้ การวิจัย สร้างสรรค์และประยุกต์ให้

สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 4. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะได้

อย่างมีจติวิญญาณ 

 5. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผูอ้ื่น และมีทักษะในการจัดการทางดนตรีและนาฏศลิป์ 

 6. สามารถสื่อสารและนำเสนอแนวความคิดที่เป็นรูปธรรม ผ่านผลงานทางดนตรีและ

นาฏศลิป์ได้ 

 ที่ประชุมมมีติเห็นชอบ 

หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึงปัญหาการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและ

พัฒนาการของผู้เรียนผ่านมา ในเรื่องของการจัดลำดับรายวิชาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ที่มีผลต่อ

การเรียนรูข้องผู้เรยีนในแต่ละกลุ่มรายวิชา จงึให้มีการปรับโครงสรา้งของหลักสูตร 

ที่ประชุมจึงมีมติใหป้รับแผนการเรียนการสอนดังนี้ 

1) ช่ือปริญญา เป็น หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรแีละ

นาฏศลิป์ 
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2) ปรับเป็นแขนงวิชาดนตร ีและแขนงวชิานาฏศลิป์ 

 3) หน่วยกิตในการเรียนการสอนมีจำนวน 127 หน่วยกิต ในแต่ละแขนงวิชา 

ประกอบด้วย กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 91 หน่วยกิต ได้แก่ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน 13 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต 

วิชาเอกบังคับ 45 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต การแสดงผลงานทางดนตรีหรือศิลปนิพนธ์ 

จำนวน 3 หน่วยกิต กลุ่มการฝึกงาน การศกึษาอสิระและสหกิจศกึษา จำนวน 6 หน่วยกิต รายวิชาเสรี 

จำนวน 6 หน่วยกิต 

 4) ด้านรายวิชา สาขาวิชาได้ปรับรายวิชาในการจัดการเรยีนการสอน ได้แก่ 

แขนงวิชาดนตร ี 

กลุ่มวิชาแกน                                                       จำนวน   13   หน่วยกิต 

183111          ดนตรแีละนาฏศลิป์ปริทรรศน์  3(3-0-6) 

                   Introduction to Music and Dance 

183112          คีย์บอร์ดขั้นพืน้ฐาน                                   3(2-2-5) 

                   Basic Music Skills             

183113         พืน้ฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย                      3(1-4-5) 

                   Basic Physical Movement 

183311         ระเบียบวิธีวิจัยดนตรีและนาฏศิลป์                 3(2-2-5)  

                   Research Music and Dance Methodology  

183411          สัมมนาดนตรีและนาฏศิลป์                         1(0-2-1)                                                         

                   Music and Dance Seminar  

2.1      แขนงวิชาดนตร ี                                                  

                    2.1.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                 จำนวน   6   หน่วยกิต 

          2.1.1.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดนตรี                        จำนวน   3   หน่วยกิต 

183326          เทคโนโลยีและการบันทึกเสียงสำหรับดนตร ี                        3(2-2-5) 

                     Technology and Music Recording 

          2.1.1.2 กลุ่มวิชาความคิดสร้างสรรค์ดนตร ี          จำนวน    3  หน่วยกิต 

183431          การประพันธ์และเรียบเรียงดนตรีสากล                               3(2-2-5) 

                    Western Music Composition and Arrangement 

 

 

 



 

 
 

 

158 

158 

                    2.1.2 กลุ่มวิชาเอก                                             จำนวน 72 หน่วยกิต 

                    2.1.2.1   กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                จำนวน 48 หน่วยกิต 

183121           ทักษะและการรวมวงดนตรสีากล 1                                      3(1-4-4) 

                     Western Music Instrumental Skills and Ensemble I 

183122           ทักษะและการรวมวงดนตรสีากล 2                                     3(1-4-4) 

                     Western Music Instrumental Skills and Ensemble II 

183131           ทฤษฎีดนตรีสากล 1                                                        3(3-0-6) 

                     Theory of Western Music I 

183132           ทฤษฎีดนตรีสากล 2                                                        3(3-0-6) 

                     Theory of Western Music II 

183221           ทักษะและการรวมวงดนตรสีากล 3                                     3(1-4-4) 

                     Western Music Instrumental Skills and Ensemble III 

183222           ทักษะและการรวมวงดนตรสีากล 4                                     3(1-4-4) 

                     Western Music Instrumental Skills and Ensemble IV 

183223           การอ่านโน้ตสากลและการฝกึโสตประสาท 1                         3(2-2-5) 

                     Sight-Singing and Aural Training I 

183224           การอ่านโน้ตสากลและการฝึกโสตประสาท 2                         3(2-2-5) 

                     Sight-Singing and Aural Training II 

183231           ทฤษฎีการประสานเสียง 1                                                 3(3-0-6) 

                     Theory of Harmony I 

183232           ทฤษฎีการประสานเสียง 2                                                3(3-0-6) 

                     Theory of Harmony II 

183233            ประวัติและวรรณกรรมดนตรสีากล                                    3(3-0-6) 

                      Western Music History  and Literature 

183321            ทักษะและการรวมวงดนตรสีากล 5                                    3(1-4-4) 

                      Western Music Instrumental Skills and Ensemble V 

183322            ทักษะและการรวมวงดนตรีสากล 6                                   3(1-4-4) 

                      Western Music Instrumental Skills and Ensemble VI 

183331             การแต่งทำนองสอดประสาน                                           3(3-0-6) 

                       Counterpoint                  
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183332             รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรสีากล                                    3(2-2-5) 

                       Form and Analysis of Western Music 

                       2.1.2.2     กลุ่มวิชาเอกเลือก                     จำนวน 18 หน่วยกิต 

                                              ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี ้                 

183323             การอำนวยเพลง                                                              3(2-2-5) 

                       Conducting 

183324             ทักษะเครื่องดนตรสีากล                                                    3(2-2-5)                                                   

                       Western Musical Instruments Skills 

183325             การขับร้องประสานเสียง                                                    3(2-2-5)                                         

                       Chorus 

183333            ดนตรบีำบัด                                                                    3(2-2-5) 

                       Music Therapy 

183334            ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา                                                          3(3-0-6) 

                       Ethnomusicology 

183335            อุโฆษวิทยาการดนตรี                                                        3(3-0-6) 

                       Musical Acoustics 

183336             การซ่อมเครือ่งดนตรี                                                        3(2-2-5)                                 

                       Repair of  Musical Instruments 

183337            ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน                                                3(2-2-5) 

                       Thai and Folk Music 

183421             ดนตรีภาคสนาม                                                              3(2-2-5) 

                       Field Music 

183432             ดนตรีเอเชีย                                                                   3(3-0-6) 

                       Asian Music 

 

       2.2 แขนงวชิานาฏศิลป์                                                    จำนวน 72 หน่วยกิต 

2.2.1 พื้นฐานเฉพาะด้านนาฏศิลป์                                             จำนวน 6 หน่วยกิต 

183171 สุนทรียะทางนาฏศลิป์                                                                    3(3-0-6) 

            Aesthetic for Dance 

183374 การจัดการทางด้านนาฏศลิป์                                                           3(2-2-5) 

            Dance Administration 
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2.2.2 วิชาเอกนาฏศิลป์                                                          จำนวน 63 หน่วยกิต 

         1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                        จำนวน 45 หน่วยกิต 

183141  นาฏศลิป์ไทยพืน้ฐาน                                                                 3(1-4-4) 

            Basic Classical Thai Dance 

183151   นาฏศลิป์พืน้เมอืงล้านนาขั้นพืน้ฐาน                                               3(1-4-4) 

            Basic Lanna Folk Dance 

183152 นาฏศลิป์ล้านนาแบบสตรีเพศ                                                       3(1-4-4) 

            Lanna Folk Dance in Feminine Style 

183241 รำและระบำมาตรฐาน                                                                3(1-4-4) 

           Ram and Classical Rabam 

183253 นาฏศลิป์ราชสำนักล้านนา                                                          3(1-4-4) 

            Dance Royal Lanna Court 

183161  นาฏศลิป์ร่วมสมัย                                                                   3(1-4-4) 

            Contemporary Dance 

183261 นาฏศลิป์สมัยใหม่                                                                   3(1-4-4) 

            Modern Dance 

183272 ทฤษฎีองค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศลิป์                                   3(2-2-5) 

            Theory Elements and Techniques for Dance  

183273   ทฤษฎีและการวิจารณ์นาฏศลิป์                                                  3(3-0-6) 

             Theories and Criticism Dance 

183274  ปฏิบัติการองค์ประกอบและเทคนิคทางนาฏศิลป์                              3(1-4-4) 

             Practice Elements and Techniques for Dance 

183341   รำหนา้พาทย์                                                                         3(1-4-4) 

             Ram Napat 

183361 การออกแบบการแสดงนาฏศลิป์                                                 3(1-4-4) 

            Choreography 

183375 ศลิปะการพูดเพื่อการสื่อสารทางนาฏศิลป์                                      3(1-4-4) 

            Arts of Speaking for Dance 

183376 นาฏศลิป์ทางสื่อสมัยใหม่                                                          3(2-2-5) 

            Dance in Modern Media 
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183481 สหวิทยาการสืบทอดถ่ายทอดนาฏศลิป์                                         3(2-2-5) 

           Interdisciplinary for tranmission and inherit of dance 

 2)  กลุ่มวิชาเอกเลอืก จำนวน 18 หน่วยกิต 

183444   ละครรำแบบดั้งเดิม                                                                3(1-4-4) 

             Production of Dramatic Excerpts 

183445   ละครรำแบบปรับปรุง                                                             3(1-4-4) 

             Production of Dramatic Excerpts 

183446  นาฏศลิป์ไทยอนุรักษ์                                                                3(1-4-4) 

            Traditional Thai Dance 

183447  นาฏศลิป์สี่ภาค                                                                       3(1-4-4) 

            Thai Dance in Four Regions 

183453 นาฏศลิป์ชาติพันธุ์ในล้านนา                                                         3(1-4-4) 

            Dance of Ethnic Lanna 

183455 นาฏศลิป์ชาติพันธุ์ลุ่มแม่น้ำโขง                                                    3(1-4-4) 

            Maekong Basin Ethnic Dance 

183352  ภูมิปัญญาล้านนาวิจักขณ์                                                         3(0-3-3) 

              Lanna Wisdom 

183464   การเต้นแจ๊สเบือ้งตน้                                                               3(1-4-4) 

              Jazz Dance 

183465  โคเวอร์แดนซ์                                                                        3(0-3-6) 

            Cover Dance 

183477  วรรณกรรมและการประพันธ์บทการแสดง                                    3(2-2-5) 

             Literature and Script Writing 

183482  ประสาทวิทยาทางนาฏศลิป์                                                      3(2-2-5) 

  Neuroscience of Dance 

183483   นาฏศิลป์เพื่อการพัฒนาสังคม                                                   3(2-2-5) 

              Dance for Social Development   

           2.3  กลุ่มศลิปนิพนธ์ 

183425          ศลิปนิพนธ์                                                                   3(0-6-3) 

                    Arts Thesis 
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ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบในการปรับแผนดังกล่าว ทั้งนี้การเขียนคำอธิบายรายวิชากรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์มีข้อเสนอให้ปรับจากคำว่า นาฏยลักษณ์ เป็น นาฏลักษณ์ เพื่อให้

สอดคล้องกับชื่อนาฏศลิป์ของหลักสูตร หลักสูตรได้ดำเนินการปรับตามข้อเสนอแนะ 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

- ไม่ม ี–  

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

- ไม่มี -  

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์      

- ไม่มี -  

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

- ไม่มี -  

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

- ไม่มี -  

วาระที่ 4 วาระอื่นๆ 

- ไม่มี –  

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย                                    นายรัตนะ ตาแปง   

     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                                  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
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เอกสารลงนามผู้เข้าประชุมการวพิากษ์หลักสูตร ครั้งท่ี 1 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

วันท่ี 15 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมระบบออนไลน์ 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

แบบรายงานผลการพจิารณาปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 

------------------------------------------------------------------ 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 

1.1  รหัสและชื่อหลักสูตร 

ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................... 

1.2  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเตมิ 

............................................................................................................................................... 

1.3  วิชาเอก 

ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................... 

1.4  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม  

1.5  รูปแบบของหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................ 

1.6  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................  

1.7  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................... 

1.8  อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา 

ผ่าน  มขี้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

กลุ่มอาชีพมีแยกย่อย ควรจัดรวมกลุ่มให้มีความชัดเจนของอาชีพ 
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1.9 ช่ือ-นามสกุล  เลขประจำตัวประชาชน  ตำแหน่ง  และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................... 

1.10  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................. 

1.11  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................... 

1.12  ผลกระทบจากข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................... 

1.13  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................... 

หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

2.1  ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ผ่าน มีข้อเสนอแนะและขอ้สังเกตเพิ่มเติม 

2.2  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 ผ่านมีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม  

หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

3.1  ระบบการจัดการศกึษา 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................. 

3.2  การดำเนินการหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................... 
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3.3  หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

รายวิชา การเปลี่ยนแปลง เหตุผลการ

เปลี่ยนแปลง 

183122 การรำนาฏศลิป์ไทยพืน้ฐาน เพิ่มคำอธิบายรายวิชา การ

รำแม่บทเล็ก รำวงมาตรฐาน 

เพื่อให้รายวิชามีความ

ชัดเจน นิสติสามารถ

เรียนรู้ได้ทั้งดนตรแีละ

นาฏศลิป์ 

รายวิชา 183123 พื้นฐานการ

เคลื่อนไหวทางนาฏศลิป์ 

เน้นการเคลื่อนไหวทาง

นาฏศลิป์ร่วมสมัยใหผู้เ้รียน

ได้เรยีนรู้ศัพท์ทางนาฏศลิป์

ร่วมสมัย 

 

เพื่อให้รายวิชามีความ

ชัดเจน นิสติสามารถ

เรียนรู้ได้ทั้งดนตรแีละ

นาฏศลิป์ 

รายวิชา 183222 การรำและระบำ

มาตรฐาน 

เพลงช้าเพลงเร็ว   ระบำ

มาตรฐาน รวมถึงระบำอาวุธ

พืน้ฐาน 

 

เพื่อให้รายวชิามีความ

ชัดเจน นิสติสามารถ

เรียนรู้ได้ทั้งดนตรแีละ

นาฏศลิป์ 

3.4  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................. 

3.5  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรอืงานวิจัย 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................... 

หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน  และการประเมินผล 

4.1  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................. 

4.2  การพัฒนาผลการเรียนเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................... 
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4.3  แผนที่การกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping)  หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................. 

หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

5.1  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................... 

5.2  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................. 

5.3  เกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................ 

หมวดที่  6  การพัฒนาอาจารย์ 

6.1  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................. 

6.2  การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แก่อาจารย์ 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................... 

หมวดที่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

7.1  การบริหารหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................. 

7.2  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................... 

7.3  การบริหารคณาจารย์ 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

...............................................................................................................................................  
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7.4  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................. 

7.5  การสนับสนุนและการใหค้ำแนะนำนิสติ 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................... 

7.6  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรอืความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑติ 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................... 

7.7  ตัวบ่งชีก้ารดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

...............................................................................................................................................  

หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

8.1  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................. 

8.2  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................... 

8.3  การประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

............................................................................................................................................... 

8.4  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนปรับปรุง 

 ผ่าน มีขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ 

Assist.Prof. Sarawut Juntarakam 

 

ชื่อ-สกุล นายศราวุธ  จันทรขำ 

รหัสประจำตัวประชาชน 36099001xxxxx 

ตำแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาดนตรีและนาฏศลิป์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาดนตรีและนาฏศลิป์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  

ตำบลแมก่า อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3365  

089-5926591 

Email Artcenter.pyo@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

       พ.ศ. 2550 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (นาฏยศิลป์ไทย)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ 

 พ.ศ. 2548 ศลิปศาสตรบัณฑติ (นาฏศลิป์ไทย)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ 

รัตนะ ตาแปง, ศราวุธ จันทรขำ และสุดาพร นิ่มขำ. (2562). กระบวนการสร้างเครือข่าย 

ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา กรณีศึกษา: เครือข่ายสำนักพ่อครูคำ กาไวย์ แม่ครู 

บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ และเครอืข่ายระดับภาค. การประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้า

ทางศิลปะ วัฒนธรรมและการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1, วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

หนา้ 5-6. 
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ศราวุธ จันทรขำ. (2561). ผลงานสร้างสรรค์การแสดงแห่งความจงรักภักดี. วาสาร Veridian E-

Journal, Silpakorn University, ปีที่ 11  ฉบับที่ 1, เดือนมกราคม – เมษายน 2561 หน้า 

955-973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

173 

173 

 

ประวัต ิ

นายกิตติ์ธเนศ ศิรสิุริยเสรี 

Mr.Kitthante Sirisuriyasaeree 

 

ชื่อ-สกุล นายกิตติ์ธเนศ ศริิสุรยิเสรี 

รหัสประจำตัวประชาชน 11014002XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานทีท่ำงาน สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่  2 ถนน

พหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่  2 ถนน

พหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3365 

Email satorn_ah@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

       พ.ศ. 2551 

   

      พ.ศ. 2549 

 

 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (ดุริยางค์ไทย)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ (ดุริยางคศิลป์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

ผลงานสร้างสรรค์ 

นคร คำร้อง, ธนพงศ ์เด็ดแก้ว และกิตติ์ธเนศ  ศิรสิุริยเสร.ี (2561).  ผลงานสร้างสรรค์บทเพลง 

 ลาวดวงเดือน. ในงานโครงการการแสดงดนตรีไทยสากลร่วมสมัย ครั้งที่ 1 หอ้ง UB  

 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา,  

 18 เมษายน 2561. 
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ประวัติ 

นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว 

Mr.Tanapong Dedkaew 

 

ชื่อ-สกุล นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว 

รหสัประจำตัวประชาชน 16599002XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานทีท่ำงาน สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่  2 ถนน

พหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานทีต่ิดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่  2 ถนน

พหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3365  

Email western_nu@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

       พ.ศ. 2555 

   

      พ.ศ. 2552 

 

 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (วิทยาการดนตรีและนาฏศลิป์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

ศลิปศาสตรบัณฑติ (ดุริยางคศาสตร์สากล)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ 

รัตนะ ตาแปง, นคร คำร้อง, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว, อัษฎาวุธ พลอยเขียว, และปรียาชนก เกษสุวรรณ์.  

 (2563). การสร้างสายสกุลช่างฟ้อน บัวเรียว รัตนมณีภรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา. 

วันที่ 24-25 มกราคม 2563, หนา้ 2519 – 2533. 
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รัตนะ ตาแปง, นุชนาฏ ดีเจริญ, นคร คำร้อง, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว และอัษฎาวุธ พลอยเขียว. (2563).  

การส่งเสริมศิลปะการแสดงกลองปู่จาชุมชนรอบกว๊านพะเยาอย่างมีส่วนร่วม.        

รายงานวิจัยเพื่ อการพัฒนาเชิงพื้นที่  ปี ที่  12 ฉบับที่  1, 28 กุมภาพันธ์  2563                

หนา้ 77-86. 

 

ผลงานสร้างสรรค์ 

นคร คำร้อง, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว และกิตติธ์เนศ  ศริิสุริยเสรี. (2561).  ผลงานสร้างสรรค์บทเพลง 

 ลาวดวงเดือน. ในงานโครงการการแสดงดนตรีไทยสากลร่วมสมัย ครั้งที่ 1 หอ้ง UB  

 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา,  

 18 เมษายน 2561. 
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ประวัติ 

นายรัตนะ ตาแปง 

Mr. Rattana  Tapang 

 

ชื่อ-สกุล นายรัตนะ  ตาแปง 

รหัสประจำตัวประชาชน 35701007xxxxx 

ตำแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาดนตรแีละนาฏศลิป์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  

ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาดนตรีและนาฏศลิป์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3365  

089-4303298 

Email rattanatapang@windowslive.com 

ประวัติการศึกษา  

       พ.ศ. 2555 ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (วัฒนธรรมศกึษา)   

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชยีงราย 

พ.ศ. 2548 บริหารธุรกิจบัณฑติ (การจัดการการท่องเที่ยว)  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชยีงราย 

  

ผลงานวิชาการ  

รัตนะ ตาแปง, นุชนาฏ ดเีจรญิ และธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย. (2564). การศกึษาศลิปะการแสดง 

 เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

 วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 10 จังหวัดพะเยา, วนัที่ 26-28 มกราคม 2564 

 หนา้ 810 – 811. 

mailto:rattanatapang@windowslive.com
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รัตนะ ตาแปง, นุชนาฏ ดีเจรญิ, นคร คำร้อง, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว และอัษฎาวุธ พลอยเขียว. (2563).  

การส่งเสริมศิลปะการแสดงกลองปู่จาชุมชนรอบกว๊านพะเยาอย่างมีส่วน ร่วม.        

รายงานวิจัยเพื่ อการพัฒนาเชิ งพื้นที่  ปีที่  12 ฉบับที่  1, 28 กุมภาพันธ์  2563                

หนา้ 77-86. 

รัตนะ ตาแปง และสุดาพร นิ่มขำ. (2563). การรื้อฟื้นศิลปะการขับลื้อของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ   

 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และบ้านนายางใต้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. 

 วารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social sciences, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 

 มกราคม – มิถุนายน 2563 หน้า 109-121. 

รัตนะ ตาแปง, ศราวุธ จันทรขำ และสุดาพร นิ่มขำ. (2562). กระบวนการสร้างเครือข่าย 

ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา กรณีศึกษา: เครือข่ายสำนักพ่อครูคำ กาไวย์ แม่ครู 

บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ และเครอืข่ายระดับภาค. การประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้า

ทางศิลปะ วัฒนธรรมและการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1, วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

หนา้ 5-6. 

รัตนะ ตาแปง. (2562). กลองปู่จาเมอืงภูกามยาว. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ   

  ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่  8 มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา. วันที่  24-25 

มกราคม 2562 หนา้ 2807-2823.  

รัตนะ ตาแปง. (2562). กลองปู่จาเมอืงภูกามยาว. การประชุมวิชาการพะเยาครัง้ที่ 8 มหาวิทยาลัย 

 พะเยา, จังหวัดพะเยา. วันที ่24-25  มกราคม 2562 หนา้453-454. 

รัตนะ ตาแปง. (2561). การปรับใช้ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยา กรณีศึกษา 

ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา. วันที่ 25-

26 มกราคม 2561 หนา้ 2473-2482.  

 

ผลงานสร้างสรรค ์

รัตนะ ตาแปง. (2563). ผลงานสร้างสรรค์ “รูปแบบการแสดงฟ้อนเชิง ฟ้อนดาบ สายสกุช่างฟ้อน

แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ”. งาน SME Festivalตลาดนัดชุมชนผลัก

วิกฤติสร้างโอกาส SME สวนสาธาณะกว๊านพะเยา, จังหวัดพะเยา. วันที่ 11 ธันวาคม 

2563.  
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รัตนะ ตาแปง. และคณะ (2562). ผลงานสร้างสรรค์ “สะบัดชัยปู่จา 8 เป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง” 

การแสดงพิธีเปิดงาน 8 เป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง งานแปดเป็งไหว้สาพระเจ้า 

ตนหลวง. ณ วัดศรโีคมคำ จังหวัดพะเยา. 13 พฤษภาคม 2562.  

รัตนะ ตาแปง. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ “มหกรรมกลองปู่จา ล้านนาตะวันออก” การแสดงพิธี

เปิดมหกรรมกลองปูจา ล้านนาตะวันออก พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน. สำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา, ณ ศูนย์การค้า แมคโคร จังหวัดพะเยา. 7 กันยายน 2561.  

. 
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ประวัติ 

นางสาวธนันยวรรณ ศรทีรัพโยทัย 

Miss Thananyawan Srisapphayothai 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวธนันยวรรณ ศรทีรัพโยทัย 

รหสัประจำตัวประชาชน 11027002xxxxx 

ตำแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานทีท่ำงาน สาขาวิชาดนตรีและนาฏศลิป์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา 

อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาดนตรีและนาฏศลิป ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา 

อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3365 

Email Thananyawan.sr@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2563 

 

ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ (นาฏยศิลป์ไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2558 ศลิปศาสตรบัณฑิต (นาฏยศิลป์ไทย) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิชาการ 

รัตนะ ตาแปง, นุชนาฏ ดเีจริญ และธนันยวรรณ ศรทีรัพโยทัย. (2564). การศกึษาศลิปะ 

 การแสดงเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการ

 ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 10 จังหวัดพะเยา. วันที่ 26-28 มกราคม 

 2564 หนา้ 810 – 811. 
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วิริยะ สวัสดิ์จีน, ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย และลิขิต ใจดี. (2563). ผลงานสร้างสรรค์ทางด้าน

 ศิลปกรรมระดับชาติ ชุด เหมันต์. ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ 

 มหกรรมท้องถิ่นร่วมสมัยครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม 

 ราชูปถัมภ์, ปทุมธานี. วันที่ 26-27 พฤศจกิายน  2563. 
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ประวัติ 

นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ 

Miss. Preeyachanok Ketsuwan 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวปรยีาชนก  เกษสุวรรณ 

รหัสประจำตัวประชาชน 1500900028606 

ตำแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานทีท่ำงาน สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่  2 ถนน

พหลโยธินตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ

ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่  2 ถนน

พหลโยธินตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3357  

091-076-5594 

Email preeyachanok@yahoo.com 

ประวัติการศึกษา     

พ.ศ. 2551  ศลิปบัณฑติ  (สาขาวิชาศลิปไทย)   

มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพมหานครฯ  

 พ.ศ. 2553  ศลิปมหาบัณฑติ (สาขาวิชาศลิปไทย)  

มหาวิทยาลัยศลิปากร  กรุงเทพมหานครฯ  

 

ผลงานวิชาการ  

รัตนะ ตาแปง, นคร คำรอ้ง, ธนพงษ์ เด็ดแก้ว, อัษฎาวุธ พลอยเขียว, และปรียาชนก เกษสุวรรณ์  

 (2563). การสร้างสายสกุลช่างฟ้อน บัวเรียว รัตนมณีภรณ์. รายงานสืบเนื่องจากการ

 ประชุมวิชาการ ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยพะเยา,จังหวัดพะเยา.    

 วันที ่24-25 มกราคม 2563 หนา้ 2519 – 2533. 

"Little ghost : ผนี้อย” (2562). The 26th Chungbuk National Art Festival , Cheongju City , Sout  

 Korea, 4-6 ตุลาคม 2562. 
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“Finding you” (2562). The 7th Chungbuk Art Festival 'center of Asia' ,City Museum Oh Chang,  

 Cheongju City, Sout Korea, 4-6 ตุลาคม 2562 

“ความว่างเปล่าทั้งสี่: Four Emptiness” (2561). “ไทยจ๋า” นิทรรศการศลิปกรรมกลุ่มโดยศลิปินกลุ่ม

เสือด ุหอศลิป์จามจุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , กรุงเทพฯ. 14 พฤศจกิายน – 3 

ธันวาคม 2561. 

“ความว่างเปล่า : Empty Bodies”  (2561)  “Collaborative Relationships (Beyond): Art Won’t Be  

 Ordinary”, หอศลิป์มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก.          

9-28 กุมภาพันธ์ 2561. 
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  ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนอาจารย์ประจำหลักสูตร
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ภาระงานสอนอาจารยป์ระจำหลักสูตร 

ลำดับ ชือ่-สกุล ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ภาระงานการสอน/ชั่วโมง ต่อปีการศกึษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

สาขาวิชาดนตรีและนาฏศลิป์ 

1. นายศราวุธ จันทรขำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม 

ศศ.บ. 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏศิลป์ไทย 

360 360 360 360 360 

2. นายกติต์ิธเนศ ศิริสริุยเสรี                                                          อาจารย ์ ศศ.ม. 

ศป.บ. 

ดุริยางค์ไทย 

ดุริยางคศิลป์ 

360 360 360 360 360 

3. นายธนพงศ์ เด็ดแก้ว อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

วทิยาการดนตรีและนาฎศลิป์ 

ดุริยางคศาสตร์สากล 

360 360 360 360 360 

4 นายรัตนะ ตาแปง อาจารย์ ศศ.ม. 

บธ.บ. 

วัฒนธรรมศึกษา 

การจัดการการท่องเท่ียว 

360 360 360 360 360 

5 นางสาวธนันยวรรณ  

ศรีทรัพโยทัย 

อาจารย์ ศศ.ม. 

ศศ.บ. (เกียรตนิิยม

อันดับ 2) 

นาฏยศลิป์ไทย 

นาฏยศลิป์ไทย 

360 360 360 360 360 

6 นางสาวปรียาชนก   

เกษสุวรรณ 

อาจารย ์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

ศลิปไทย 

ศิลปไทย 

360 360 360 360 360 
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